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 ܙ / 4 ١

 ام لك نع دعبلا لك دعتبنلو !oY mal فلتخم يف Arnall هذه قيمعت

 .ديطو ءاجرو ميوق ناميإب ةالصلاىلع بظاونلو .ءضعبلا انضعب نع اندعبي

 خألا ةدايسب ةصاخ ءاعيمج مكب راحلا يبيحرت رركأ «ماتخلا يفو

 ريغ ةحيبذلا هللا لقت ءرقوملا هسوريلكاو ينوليب بيليف سويسينويد رام

 ليتارتو هسوريلكا تالاهتبا عم «ةينلا هذه ىلع هلل اهعفر يتلا ةيومدلا
cally 9Sةكراطبلا انتوخأو انءابأ ظفحيو ءمهظفحي نأ ىلاعت هيلا اعراض  

 ىلع مهيوقُيو «ةبطاق يحيسملا بعشلاو سوريلكالاو ةفقاسألاو ةنراطملاو
 ءالوق ال ܚ .ةصاخ ةيحيسملا ةبحملا اوسركيل .«ةسدقملا هاياصو ظفح

Uyهيل نا يذلا مويلا اعيمج  asنباكلا 9 95 3 9  

 cL pall سئانكلا عيفشو (ce ܙ ܠܫ( ةديسلا ةهعافشب past انه ܙܚܠ ܦܘ

oh il. 9نيمأ 1 75 3 7 5  : 



 نس

 ܐܡ

 .هب انمقو اوماق امب ءادتقالل نييحيسملا ةوخألا ةيقبل

 ءابآ حاورأ اضيأ حرفي ءسدقلا حورلا حرفي يذلا اذه انلمع نإ

 ءاطيسب المع ناك نإو وهو .؛مهتعافش لوبقمب هللا انعفن «نيمايملا ةسينكلا
 نيبملا يحيسملا اننيد انيلع هضرف cola y ةسينكلا خيرات يف ميظع هنكل

 ءانورظتنت ال ءنوكرابملا نونمؤملا اهيأ مامألا ىلإف .ةيفئاطلا حورلا تسيلو

 ةينوكسم ةيحيسم لامعأب ؛ةردابملا هذه لثم مينا ىلإ ما اوعرسا لب

 اذإو ءاولمت الو اولكت الف ؛مهتكرابمو ءاسؤرلا ةروشمب نكلو «ةمظنم
 دب = 915 Lay )5 ىلع 5 ءاوسأيت الف ّܵܘܠܥ ܨ يف متقفخأ

 ةدحولا اهتجيتن نوكت «ةيباجيا لامعأ ىلإ مكعم لصنو اولصت نأ نم
Aaa wallهللا ءاش نا . 

 ريثكب رثكأ وه انعمجي يذلا نأب فرتعن نأ انيلعف نيقداص انك اذإو
 Ba deg NES سن را تاس >: ay Bae 1 ܒ

 ةطيسلا 535 1 50 دايس اوكتست y 00035 Sa رهاللا - 5

 ميظنت يف «قداصلا يلوسرلا ديلفتلا ىلع نيدنتسم ܨܒܬ ܥܠܠ ةيفاكلاو
 ce LAM يملاعلا دجملاو ةينانألا نع اولختو «ةدابعلاو سوقطلاو ةرادإلا

 لصفت يتلا زجاوحلا ةلازإ نم اونكمتل ؛ةيحيسملا ةبحملا روذج اوقّمعو

 ديسلا ةبغر «ةدوشنملا ةيحيسملا ةدحولا اوققحو ءضعب نع مهضعب ةوخألا
 .مهبهاذم فالتخا ىلع نييحيسملا ريهامج بلطمو «حيسملا

 .هتيحيسم ىلع راغي يحيسمك ءامئاد حّرصأو هب تحرص ام اذه
 :ةسينكلا ديحوتل هللا هددح يذلا مويلا راظتنابو ءاهنع اعفادم ءاهب رشبُيو

 انم لك َمسيلو ءاهسفنل ام بلطت ال يتلا ةيبلقلا ةبحملا دطون نأ انيلع
 ىلع «نييناملعو سوريلكا نم هتفئاط يف هتناكمو هتبترو هتجرد بسحب

 ܕܫ ܨ



 ܙ / ١

 alas هنوك نع الضف وهف «هتافو ىلع ةنس ةئمتسو فلأ رورم ىركذب

 انتعمج دقو ؛«مهيبنو نايرسلا سمش وه !SY» اهنافلمو ةعماجلا ةسينكلا

 دقو ءسدقلا حورلاب ينأكو «ةيحيسملا ةبحملا ديعص ىلع ةكرابملا هاركذ

 :ةرصنعلا ديعب احابص مويلا انلفتحاو ءنيسمخلا موي يف ذيمالتلا ىلع لح
 pala حور اهيف تكرحو «ةسينكلا ىلع ءاسملا اذه يف هليعافم تبكسنا

 ( مارفأ رام ةسينك ) ةيئاردتاكلا هذه يف ؛ةيحيسم ةبحم يف براقتلاو

 انررحي نأ سدقألا ثولاثلا ىلإ نيلهتبم ءيلصنو عمتجن «ةلوبقملا هتعافشبو

 .راربألا نيسيدقلا ܐܸܢܵܐ | ܕ ءراهطألا لسرلا ܕܠܟ نيذاح

 بابشلا نم ةئف كرحيف ءسدقلا حورلا هدوقي ءالمع هب لمجأ

 )46 متأرق يذلا جمانربلا ميظنتب نوموقيف «نييحيسملا ةدحو ىلع ىرايغلا

 «بيليف سويسينويد رام ةدايس نورت اذكهو «هانفبطو ميظع رورسب هانلبقف

 فيعضلا Gi لفتحأس امك «ةيئاردتاكلا هذه يف «يهلإلا سادقلاب مويلا لفتحي

 .هللا نذإب مداقلا دحألا ءاسم لاقتنالا ةديس ةسينك يف يهلإلا سادقلاب اضيأ

 ةيفئاطلا Lith gf دودح انزواجت دق انك نإو اذه انلمعب نحنو

 ee حل را «ةقيضلا

 yal, al etl نوكن نأ عيطتسن ¥ اهنودب ىتلا ةبحملا .ةيحيسملا ةدحولل

 يذلا هلل يركشف ركشأ تنك اذإف .نيمثلا همدب انادف يذلا حيسملا ديسلل

 ءالؤه «ةمظنملا ةلماعلا بابشلا ةنحجلل يركشو .همعن نم انيلع قدغأ

 و ee ܝܚ ܕ دونجلا

 ا وع نأ نجي ; ܒ ةكرابملا ةردابلا هذهو )4.45

 100001111712111 رضأ كلذل «ةسينكلا

.] ¥: ¶ 
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 ؟ قحلم

 ةدايس لفتحا ١977 ناريزح ) ¥ يف فداصملا ܠܟ موي

 يف يهلإلا سادقلاب بلحب كيلوثاكلا نايرسلل ينوليب بيليف نارطملا

 لالخ .اهعون نم ةديرف ةرداب يف بلحب ينايرسلا مارفأ رام ةيئاردتاك

 ارظنو «ةملكلا هذه مانهب Guill سجرج سويسينويد رام ةفاين ىقلأ سادقلا

 :تايمويلا هذه ةياهن يف اهرشنن ةينوكسم راكفأ نم هتوتحا امل

 ليزجلا ةنراطملا ةداسلا ةوخألا ءسدقملا تونهكلا يف يتوخإ

 نونمؤملا اهيأ ؛ءتابهارلاو نابهرلا لضافألاو Zags ءابآلا ,مهراقو

 :نوكرابملا
 لمجأ ةعضاوتملا هذه يتيئاردتاك يف مكب بحرأ نأ يل بيطي

 ؛يحيسمك يننإ ؛لوقاو .ءاكمتسلا 4 ܒܚܩ حورلا مكيف ييحأو ܫܕ

 وها ذه ) يبنلا دواد عم ܝ قامعأ نم خرصأ «نآلا ابناج يتفئاط اكرات

 يتيشربأ ءانبأو يننإ معن :.( هب حرفن اومله .ءبرلا هعنص يذلا مويلا

cy gfةعاسلا هذه يف انعم حرفي يقيقح يحيسم لكو مكنأ دقتعأو  

 لوأل يذلا كرابملا a يف ينتكلمت يتلا «ةمراعلا هذه يتحرف نع

 خألا ةدايس يهلإلا سادقلاب هيف لفتحي «ةملؤملا انتاقاقشنا خيرات يف ةرم

 بلح ةيشربأ نارطم ؛ينوليب بيليف سويسينويد رام ليلجلا ربحلا
 تسرك يتلا ةسدقملا ةسينكلا هذه يف كلذو «ةقيفشلا ةيكيلوثاكلا ةينايرسلا

 ةينايرسلا سئانكلا لفتحت يذلا ءينايرسلا مارفأ رام سيدقلا مسا ىلع
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 ينعمسأو هتايح يف هللا ܠܘ «ةيشربألا هيلإ جاتحت ام قيقحتل هل رفوتت تأدب

 .ةبقترملا هتاطاشنو ةبيطلا هرابخأ مكاياو
 نم مكتابصو.ءاريخب مكافاكو ce gaa SS نم مكتلئاعو alll مكظفح

 ¦ .رورشلاو رارشألا

 AM يتاينمتو ةيوبألا يتبحم ادكؤم ce SALE يراركتب متخأو

 .مكلمشت ىلاعت هتمعنو

 ١981/4/18 قشمد

 مانهب سقلا سجرج نارطملا :مكبحم



١ 15 

 هللا فوخب فرصتي ؛مهريغو نينمؤملل ةنسح ةودق ءاعنتقم رمذتم ريغ
 .ريدبت نودب تالئاعلا نم هيلا دري ام لكب

 لازأ الو تنكو ؛هب تلمع ام اذهو «يتعانق يه هذهو يريسفت اذه

 ةيباسح ت ¬ 7 ` 2 كتل ايي ىلإ os el يس ف نع

 بغري نمل ةضورعم اذه انموي ىتح نارفعزلا ريد نم يحوزن ذنم

 قوفت يتادراو لازت الو تناك اذه يلمعبو .اهيف قيقدتلاو اهيف رظنلا
 ةنوعم بلطأ نأ نينمؤملا تاريخ لضفب هللا ينجوحي مل امم «يتاقفن

 قودنص نماالو ةسينكلا قودنص نم الو فقولا قودنص نمال

 هب يدتفي ىسعو لعل لب call دهشي رخافتلل سيل اذه يلمعو .ةيكريرطبلا
 دحأ ىنلأسي نأ تيئمت اثبعو code يتاباسح ىلع اوعلطا نمم يلثم تاك رم

 نارطملا خألا ةماسرب اهحارفأ oo ee a 5 Ags hy بابلح ىف

 هتكرت امو هتلمع ام ةفرعمل يل افلخ ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام
 (!a :اضيأ مكريغ هلاق La يفتكأ لب ءدحأ ينلأسي ملف «تاناكمالا ةلق مغر

 موصي هنأ وه :لوألا ىنعملا .نيينعم لمحت ةلمجلا هذهو Atl) لجر

 rel 0:8 7799 1 el يناثلا ىنعملاو ؛هلمعي ام كردي الو يلصيو
 ىلع نمتؤأ نيذلا نينمؤملاو هللا يضري نأ الواحم ؛هلمعي ام اكردم

 ܝ
 :ةيدهلا مكباتك مكل be زيزعلا يحورلا نبالا اهيأ يركش رركأ =

 سويروغيرغ رام خألا اهنارطمب يلع ةزيزع لظتس يتلا ةيشربألا ائنهم
 coed روكذملا مكباتكب هوحن يونبلا مكبجاوب متمق يذلا (qual ys انحوي
 طيش ب مسوتن امك ؛ةيعرلا ءانبأ نظ نسح دنع هتفاين ىقبي نأ ايجار

 ملعلاو ةريغلاب ىلحتيو call دمحلاو بابشلا نس يف وهو ةصاخ ء«عيمجلل ابأ
 يتلا ةيداملا تاناكمإلا اضيأ هلل دمحلاو هيدلو ءريفولا طاشنلاو ريزغلا
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 نيلكتملا لدخي الو Sa هلإلا وهف .لتخا الو

 ثلا ee ee eee a caer د امم رثكأ حدملاف كلذل ܨܚ

 .يتاذ ةقيقح فرعأل «يصئاقنو ءيصقاونو ياياطخب هللا ينرصب

 ܪ

same aphasiaناك نم تكرألا امك ردع  

 اذه عمو .بابلا اذه يف مهدحأ يف كشأ ال يذلا رمألا ,فقولا وأ ةسينكلا

 ادع ام ؛«تافعاضم نودبو ܡܓ تناك

 ܝ 3 يف مزاللا نم ܟ ايطارقوميد تنك دقو اذه

 ةدئازلا يتبحملو (aren عيراشمل ءاخسب عربتملا ميركلاو «صالخاب

 .ةلتاق تسيل انه اياطخلاو ءاضيأ ئطخن بيصن امك رشب اننأل كلذ ءابلاغ

 نع فلتخي دق يذلا صاخلا يريسفت وه كلذك هب رختفأ اممو

 sedge highs) Glace قذخأ انبي" :نيتلئافلا نيتيبهدلا ن نيتيالل يريغ ريسفت

 يكيريلكالا نأ وه يريسفتو ܐ" شيعي حبذملا نمف حبذملا مدخي
 هتامدخ مدقي نأ هيلع يضتقي pie pally)» ةملكلل plas انلكو) مداخلا

 اروكش نوكي نأ هيلعو ءءاخس SS هيلإ جاتحي ام لك اذه مداخلل نّمؤت



 ١ ܐ ܙ

al؛يضاملا ءاعبرألا ءاسم ينومترز امدنع اميظع يرورس ناك  

 اهنأ الإ :ةرايزلا لطت مل نإو ءيجرامسب ليئونمع ديسلا مكقيقش انزيزع عم
 ALS يأ نودب مكلدابا يتلا ةليبنلا مكفطاوعو ةيبلفقلا مكتبحم نع تربع

 رام خألا ةماسر ىركذ يف  حلاصلا يعارلا وه انأ :مكباتك

 ينومتيطعأ > ܣܒ ةيشربأ يلع يل افلخ «ميهاربا انحوي سويروغيرغ
 نأ ينمهيو ءادج هيلع مكركشأ . اهب ظفتحأ ةميرك ةيده ܪܢܘ ةخسن ديلاب

 اركش Ural)» انافرعو ًءافو) :ناونعب pie» هومتبتك ام يف يتملك لوقأ

 متيبأ ذإ ءاريثك متغلاب نإو ؛هومتبتك ام ىلع ءزيزعلا يحورلا نبالا Lal مكل
 لكبو «ءباسح نودب Ab ةرجشلاك ؛ةجضانلا مكرامث نم اورثكت نأ الا

 ةينايرسلا ةيحيسملا مكتيبرتو مكرصنع بيط ىلع اناهرب ءاج امم ءءاخس
 نيتضاغ انسح مكتبحمل متنأ هومتربتعا اميف الإ اورظنت ملف ءاهيلع متي يتلا
 .يصئاقنو يتافعض ىلع فرطلا

 ةيشربأ يف ةنس /¥¥/ يتمدخ ةدم يف مقأ مل زيزعلا اهيأ عقاولا يف

 الول نكي مل ؛هتلمعو هب تمق امو .؛يلاثما ىلع بترتي امم ءزجب الإ .بلح
 يتاناكمإ فعض مغر ؛يلوح مهفافتلاو ءيفعضل ةيشربألا ءانبأ ةبحم

 ديبع اننإ اولوق ربلا لك متلمع اذإ " :لوقي سدقملا باتكلاف .ةيداملاو ةيملعلا

 دق تنك اذاف ءربلا لك :لوقي هنأ اوظحال ." Lule بجي ام Like نولاطب

 Clink تلمع tl cel نأ يل قحي لهف yal» اذه نم اريسي اءزج تلمع

Lalاوردقيو اونثي نأ مكلاثمأ ىرايغلا داتعا عيجشتلل . Ulقدص لكب لوقأ  

 لضفلاف ءبعشلا نودب لمعي نأ عيطتسي ال ءاردتقم ناك امهم سيئرلا نا
 نمؤملا بعشللو «يلاثمأ ءافعضلا يّوقت يتلا «ةيهلإلا ةيانعلل لضفلا لك

 وهو ginal a هللاق .هتاطاشنو هتاربخبو هلاومأب سيئرلا دمي يذلا

 هيلع لكتا نم " :يبنلا دواد: مفي Jalal وهو IS) نأ بجي هيلعو ءرّبدملا

 نزلو نقال هللا ىنع GS cps Liat معهدحأ لاق اسك .." ܢܝ
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 ܙ ١

 فحل ١

 سقلا سجرج نارطملا ةفاين ةلباقمب يجرامسب ديرف ديسلا فارشت
 رثأ ىلع هعضو يذلا ,حلاصلا يعارلا وه انأ :هفلؤم ديلاب هملسو مانهب

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام ةفاين ءسجرج نارطملا فلخ ةماسر

 فلؤملاو فلؤملاب سجرج نارطملا ةفاين رس دقو ءبلح تيلوبورتم
 كلا ىف We شتا (tule eyed ىلع كرتجل Dads شعر

 .سجرج سويسينويد رام بوبحملا اننارطم راكفأب هتقالعل تايمويلا هذه

" as ٠ all يف يتوق OY 8 : كيفكت ' 

 )١ كورنثوس<١7: 4)

 بلح - مرتحملا يجرامسب ديرف ديسلا زيزعلا يحورلا نبالا ةرضح

ultةلضافلا كتنيرقلو كل برلاب مالسلاو ةكربلاو ءاعدلا يدهأو  

 ةبسانمب ةيبلقلا يناهتو «ةقداصلا ةيوبألا يتاينمت عم «نيكرابملا امكدالوألو

ueعوسي انيداف ةمايقو ديجملا حصفلا  coolنا «ىلاعت هيلإ اعراض  
 مالسلاو ةكربلاو ريخلا ةنمزأو حرفلا دايعأب ماركلا مكلهأ ىلعو مكيلع َنمي

 ماوقو مكسوفن ريخل «لماشلا قيفوتلاو ءانهلاو ةيفاعلاو ءدوشنملا يقيقحلا
 .مكرابخأ بيط ينعمسأو مكرامعأ يف هللا ܠܘ «مكتايح

VTA 
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 سادقلاب لفتحا كريرطبلا ةسادق eg ܨ ܠ ةكربل ءارذعلا راكذت

 .اواح سويريوس نارطملا هنواع روصقلا يف ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا

 يفو «ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقف انأ امأ

 نم «ءارذعلا ةديسلا همأ ةعافشب حيسملا ديسلل عرضت (ةبلط) انمقأ هماتخ

 ببسب هضرم نم «ةيمور اباب يناثلا سلوب انحوي ابابلا ةسادق ءافش لجأ

 لوهجم ببسل ءاغأ يلع دمحم همسا يكرت مرجم اهب ماق هل لايتغا ةلواحم

 يفو هيعارذ يف هتباصأ coll ةعبرأ ذنم تاصاصر هيلع قلطأ le ال

 .تاعاس سمخ نم رثكأ تماد ةيلمع هل تيرجأ (Gul Sul) هنطب

١9/١ Sul ( ¥ 

 ةعجارمو سفنلا قشبو Geer ةاساوملا ىفشتسم ىلإ ةرايزب تمق
 مسق يف عبارلا قباطلا ىلإ انلصو ؛مهضعب ةنواعمبو «ةماعلا تامالعتسالا
 هريرس ىلع ماني ثيح /c/VV ريرسلا مقر /ܧ : ) / ةفرغ ةماعلا ةحارجلا

 دبع تنب نيفزوج هتجوز ءدادح ةليلج ةموحرملا نب فسوي انح ضيرملا

 .ةفرغلا يف هعم هتجوز تناكو ally براقأ نم مهو ءيج ܘܨܕ ܨܡ حيسملا

 ناطرسلا هضرم ءريسع رمأ هللا دنع سيلو هءافش اينمتم هيلع تيلصف

 هفرعأ ال يذلا هبيبط هيف تيصوأ تراك تبتكو ؛هتجوز لوق بسحب

 .هدالوأو هتجوزو هبابشب ةمحر «هب ةيانعلل
  9٠رايأ ١/١9

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا دقو «ةمايقلا دعب عبارلا دحألا

 ثلاثلا بوقعي كريرطبلا تامحرلا GE ةافو

 ١9/١ رايأ ¥ £



 ܙ / ١

 نم لاجرلا مظعم ناكو اذه ܨܢ ܨ ܕ ܝܚܘ ةيكريرطبلا اورداغو ءرهظلا
 .ةيتناتستورب ةبهار مهنيب «يتناتستوربلا نيدلا لاجر

 ١98١ ناسين ¥

 وهو .ءسجرج رام ديهشلا ديعب مويلا تلفتحا ءقشمد يف انتسينك

 .لوسرلا اموتو ديدجلا دحألا اضيأ

 ىلإ تعمتساو copie po رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو

 رام يعيفش ديعب ينأنه اهرخآ يفو ؛كريرطبلا ةسادق اهاقلأ يتلا ةظعلا

 ةيكريرطبلا نولاص يف نيلصملا يناهت تلبقت سادقلا دعبو اذه
 - اديمح ميل ارك +

 نارطملاو كريرطبلا ةسادق عم تهجوت فصنلاو ةسداسلا يف

 ةبسانمب انمقأ ثيح ءاينانح يف سجرج رام رازم ىلإ ةنهكلاو اكاس قحسا
 eae هللا ܝ

١9/١ Suir 

 روتكدلا ىلإ ةرايزب كريرطبلا انديس ةسادق ءءاسم ةسماخلا يف ماق

 هتقففار دقو ؛ةمايفلا ديعب ةئنهتلل .هراد يف يفويسلا بيبح فيزوج

 بيبطلا GY ؛«ةرايزلا هذهب LIS انررس ثيح ءاواح سويريوس نارطملاو

 وهف كلذ نع ًالضفو اناجم هيلإ انجتحا املك انجلاعيو ؛ةيكريرطبلا راج

 نم مهظفحو هتلئاعو هللا هكراب All SUS نمرألا نم نمؤم يحيسم
 .هراكملا

 ١94/1١ رايأ 6



 اوما

 هبئانو كريرطبلا انديس تقفار اليل فصنلاو ةعبارلا يف ءاج

 .ينايرس ىسوم جروج ديسلا راد ىلإ هترايز يف ءاكاس قحسا نارطملا

 انلوانتو ء:ةرشاعلا ىتح كانه انيفبو سجرج رامو ةمايفلا يديعب هتئنهتل

 يف كرابو هتلئاعو هللا هكراب ءجروج ديسلل اركش (فشاون) ءاشعلا ماعط
 .هقزر

TV١9/8١ ناسين  

 .اهتحارجو نويعلا ضارما يف !pleas ܕ )| ريمس روتكدلا
 دقو «هللا هجول اناجم «نيترم ةرطق يئاطعإو ينيع صحفب يعم بعت دقو

 ةريثك تاقوعم نكلو «ةمايقلا ديع ةبسانمب هتيب يف هتدياعم اثبع تددو

 ةيلعب ةعوفشم «ءانثو ريدقتو ةئنهت «هلاسر هل تبتك كلذدل CaM ܠ نود تلاح

 .اعبط قشمد يف وهو ؛(موفلح ةحار) لوبناتسا Gb gla نم

 ىلإ ܬ ܐܝܚܘ ةسماخلا ةعاسلا يف هترايس يف دادح ناج ديسلاو تمق

 الاثمت عنصي يذلا همحر عيدو روتكدلا )ܐܢܘܢ لمعم ىلا ةزملا ةفطنم

 هرادل علطن نأ peal y SU“ بوقعي كريرطبلا تامحرلا ثلثمل ايفصن

 مهريخل ءانب ثيدح A ily هتجوز عمو ܬܫܘ ينيد ثيدح ىرج تيح

 نم ةجوزلاو كيلوثاكلا مورلا نم جوزلا نوك مغر كلذ يحورلا

 امهروزي يروخ نم سيلو ؛ةسينكلا نع ناديعب امهنإف .ءسكدوترالا مورلا
 نم ءالؤه نم قيرف لاحل اريثك ترثأت امم  ديدشلا فسألا عم -

 .نييحيسملا

 سلجملا لقح يف نولمعي نيذلا نم ܘ! ܟܘܐ ܙ لجر /١١/ وحن لوانت

 .كريرطبلا ةسادق اهسأر يتلا ةيكريرطبلا ةدئام
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 ناج ديسلا هقفري «ةزملا ةقطنم ىلإ تهجوت ءفصنلاو ةعساتلا يف

 لمعم ىلإ ءونونص روصنمو جرف ىسيع نيديسلاو ؛هترايس يفو دادح

 مور هتجوز كيلوثاكلا مورلا نم ؛ةمحر عيدو روتكدلا لاثملا نانفلا رادو
 يذلا يفصنلا لاثمتلا ىلع ةصحاف ةرظن انيقلأ هلمعم يف كانهو ءسكذوثرأ

 بوقعي كريرطبلا تامحرلا ثلثملل «ءقشمد يف يلملا سلجملا هعم دقاعت

 تاظحالملا ضعب دعبو ءنيط نم ܨܠܐ هلحارم يف دعب لاثمتلاو «ثلاثلا

 — ديدجلا هتيب هل انكرابو ةوهفلا انبرش ثيح ܪܘ la ىلإ اندعص ءانم لك نم
 .اهسفن ةياغلل مايأ ةعضب دعب هروزن نأ Ue بلطو - هتلئاعو هللا هكراب

VAAN ناسبن ¥ £ 

 ةعاسلا يف «صاويع لوألا اكز سويطانغا رام هتسادق هب لفتحا

Lela Asدقو «ةيسكولا ققيو ةعاذإ نم  Sal0 .ىروسلا نوي زقلتلا  

 تناك ةمايقلا نع ةظعوم كريرطبلا ةسادق هتداع بسحب لجتراو «تاطفقللا

 ةنالم ةسينكلا تناكو ءاكاس قحسا نارطملا ةفاين سادقلا يف هنواع ةقفوم

 )> ee ia ܒ
 Adi gla يف ءاقدصألاو نينمؤملا هتسادق لبقتسا سادقلا دعب

 .نيئنهملاب بحرن قحسا نارطملاو تنكو call نيئنهم
 نارطملا هبئان هعم ميكح سوميسكم كريرطبلا ةطبغ ةدياعملل ءاج

 ةدياعمل ,ميكح كريرطبلا ةطبغو انديس ةسادق هجوتو ؛:خم وبأ اوسنرف

 .هتسادق عم تنكو .ءسكذوثرألا مورلل ميزه سويطانغا كريرطبلا ةطبغ

 .سرطب داؤف ذاتسألا نانبل ةيجراخ ريزو ةدايسب انيقتلا كانهو
  ¥ 4ناسي ١9/8١
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 .هتيده ىلع هتركش ةلاسر هل تلسرأ هنم VA تبسلا موي يفو

 .(ليمجلاب نافرع) :ناونعب هباتك يف ينع هبتك اميف يتملك تيدبأو

 ١9/8١ ناسبن ) ܘ

 دقو «نيناعشلا دحأ وه اندنعو «نييبرغلا دنع ةمايقلا ديع وه مويلا

 يف نوتيزلا ناصغأ سيركتو يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

Las1 «سحرج. نا  gle ighةيبينكلا ار ذل .نيألا .قيلطسبلا  
 . ٠١,7٠ ةعاسلا يف انميهتناو ,مهجيجضو مهدالوأب

LIسادقلاب لفتحا دقلف ءاكاس قحسا ,سويريوس رام نارطملا ةفاين  

 - ܨ ܕܝܩܐ  ءارذدعلا ةسينك يف نوتيزلا ن اصغأ سيركتو
 ةئنهتل «هتسادق عم قحسا نارطملاو تهجوت ارهظ VY ةعاسلا يف

Shedدبل هيلا نب 33 رك  
 يف يقوسلا سلوب سقلا انعم قحسا نارطملاو انأ تهجوت كلذ دعب

 SiO Ba نم لك ةنتينا «هريخ هللا, 333 رب دادعب تاج نايس

 .ةنراوملاو كيلوثاكلا نمرألاو سكذوثرألا نمرألاو
 .ةيكريرطبلا ىلإ اندع ةدحاولا هعاسلا يفو

 نارطملا هيقلي يذلا ينيدلا سردلا ترضح asl ll ةعاسلا يف

 نم ةسينكلا ىلع سردلا ناك «؛تاباشلاو بابشلا نم قيرف ىلع اكاس قحسا

 .اهيناوأو اهناينب ثيح
 ܗܕܥܘ ) ةريهنلا سقطب كريرطبلا ةسادق لفتحا ةسداسلا يفو

 عامتساو ةرودلاو ءراصتخا دعبو ء.سجرج رام ةسينك يف ؛( ܐܢܐܡܠܕ
 يف انيهتنا روضحلاب ىالم ةسينكلاو ةعاس فصن تقرغتسا هتسادق هظعوم

 .انل هتنوعم ىلع برلل اركش «ةقيقد نيعبرألاو ةعباسلا
١9/8١ Glas ( 4 

YS 



 ) 4 ܙ

 ةظعوم ܨ انعمتساو ܘ( ܝܚܘ( ةالص انيلص ءاسم هسداسلا يف

 بئانلا ةفاين ؛:ةقيقد نيرشع ةدمل اهنع Gass .ةبوجعألا نع مويلا

 :وه ؛ةظعوملا هذه يف اميلعت ينداز اممو ءاكاس قحسا رام يكريرطبلا

 انأ :باجأف cody مل وأ ماق ءربقلا نم حيسملا ةمايق لوح هرودب ىلدأ ظعاو

 حيسملا ناك اذإ لوقأ لب «ةيباتكلا وأ ةيخيراتلا مكتادنتسم ىلإ دنتسأ ال

 ةعونتم بيجاعألاو cabs مل حيسملاف الإو cold دق حيسملا نوكيف يف شيعي

 VAAN ناسين '؟

 انحوي سويروغيرغ رام اهنارطم ةفاين بلح نم امداق لصو

 ىلإ لوخدلا نم نكمتي ܟܠܕ اروتش ىلإ هجوت ارهظو ؛ةصاخ رومأل ميهاربا

 .ةيكريرطبلا
 رومأل ابانرب سويطالم رام اهنارطم ةفاين صمح نم امداق لصو

duals.اهب . 

 .ةمالسلا امهتقفار «هتيشربأ ىلإ امهنم لك يلاتلا مويلا

 Glu ١9/8١ ܙ ܙ

 ديرف ديسلا هقيقشو يجرامسب ليئونمع ديسلا ءاسم ينراز
 هيده ديرف يل مدقو «يب اورس امك امهب تررسف cole نم امداق يجرامسب

 نارطملا ةماسر ىركذ يف  حلاصلا يعارلا وه انأ :هباتك نم ةخسن



( 4 ) ( ̀  

 ةجردب قيلي امك ةمدخلا ىلع هاوقو ديدجلا نهاكلا هللا أنه

 عيمجلا نم يناهتلا ديدجلا نهاكلا Sat «ةماسرلاو سادقلا دعبو ܝܨ ܠܛܠܠܐ

 ماعط ناخوراص انحوي سقلا لهأ لوانت دقو اذه ءيكريرطبلا نولاصلا يف

 نم رثكأ يذلا كريرطبلا ةسادق اهرذصت «ةيكريرطبلا ةدئام ىلع ءادغلا

 كريرطب ةطبغ كريرطبلا هتسادق عم ترز ءاسم ةسماخلا يف

 ةطبغ اضيأ هترايزل ءاج ثيح ءميكح سوميسكم ديسلا كيلوثاكلا مورلا
 ةافوب ةيزعتلا ميدقتل ءميزه سويطانغا ديسلا سكذوثرألا مورلا كريرطب

 ١9/8١ ناسين ܘ

 اهيف ؛ةكسحلا يف يلملا سلجملا نم ةقاطب مويلا يلإ تلصو
 سوفةسفاروخ ءدحألا اذغ هللا رصن هللا ركش سقلا ةماسر نع يتنوملعي

 .سقايرق سواثاطسوا رام نارطملا ميكحلا ليلجلا خيشلا هنارطم ديب
 :ةيلاتلا ةيقربلا يروخلل تقربأف

 هللا رصن هللا ركش يروخلا  سكذوثرألا نايرسلا ةينارطم  ةكسحلا

 نم ماسو يهو ءانرورسل ثعبم سوفقسفاروخ ةبترل مكؤاقترا
 مكئنهن .هل ةهيزنلا ةليوطلا مكتمدخل اريدقت ميكحلا ليلجلا خيشلا مكنارطم
 .تاحلاصلا يف مكرمع لوطو مكقيفوتل وعدنو

 سجرج نارطملا
 ١9/١ ناسين ١١

"55١ 
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 .نودمحب ةقطنم يف نانبل نم ءقشمد ىلإ هتدوع قيرط يف وهو
 ١9/81١ راذأ ¥ 4

 .قشمدب روصقلا يف ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةسادق ديلفتلا السحب ه )ܠܒܐ ىدلا .ينيعبرألا مايصلا روشنم تأرقو

Norte Suse gly cosh yy plaرويصح ىلغ  jailانفحمس ( ܐܟܬܢܐ  ) 
 ةسينك يف احابص A ةعاسلا ءينيعبرألا موصلا نم موي لوأ نينثالا ادغ

 AS yp ph تدعو ٠١2٠١ ةعاسلا يف انيهتناو ءسجرج رام
181 jal و 

 ةيسكذوثرألا ةيكريرطبلا ىلا رهظلا لبق ١١ ةعاسلا يف تقفار

 ىلإ امهترايز يف cay je كريرطبلا ةطبغ انقفار ثيح ءسكذوثرألا مورلل

 توريب نم داع يذلا ,ميكح سوميسكم كيلوثاكلا مورلا كريرطب ةطبغ

 هتئنهتل ةرايزلاو .نانبلب نودمحب ةقطنم يف هلايتغا ةلواحم دعب املاس
 .هتمالسب

 ١9/8١ راذآ ¥ ܙܐ

 ىقرو Ge) سجرج رام هسينك يف كريرطبلا ةسادق لفتحا

 نمو ls ةيشربأ نم ناخوراص يركش موحرملا نب قيفوت سامشلا
 هاقر «ةيركسعلا هتمدخ gil نأ دعب كلذو «ةيكيريلكالا انتسردم يجيرخ

 روضحو يروضحب كلذو ءقشمدب سجرج رام ةسينك ىلإ اسيسق همسرو

 روضحبو ءاكاس قحسا سويريوس رام نارطملا يكريرطبلا بئانلا ةفاين

 ضعبو اهتنباو اهنباو اهتدلاوو هتجوزو «هتفيفشو هقيقشو سيبسقلا ةدلاو
died 
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 نيماينب نابرلاو اياقناج سايلا نابرلا يعم تذخأ سادقلا دعب
 ءارذعلا ةسينك ىلإ تهجوتو «بابشلا نم قيرف عم يرابلملا فيزوج

 دعب كانهو ؛«ينيميلا حبذملا نم يبئاجعلا تيزلا حضني يتلا ؛ةيبئاجعلا
 تيزلا اذه نم ةقعلملاب نيتريغص نيتنينق تابع cel dell تشمشتلا ةالص

 هذه يف هللا دجمت Ais نيرشع نم رثكأ ذنم حضني يذلا ؛يبئاجعلا

 .هللا نيركاش اندعو «ةيوجعألا

١98١ jal vo 

 ءارذعلا ةسينك راز ؛.ةيكلاملا هترداغم لبق هتسادق نإ :حص

 - هلل اركش حضني يذلا تيزلا نم تيز ةنينق ًالمو «ةيبئاجعلا
 ١98١ راذأ "5

 يفو ءيلشماقلا نم ةرئاطلاب تناك دقف ءقشمد ىلإ ةدوعلا امأ

 ܢܨ ܐܐ ܢܝܚܐ فاشكلا هيف كرتشا (cai يبعشو gare es راص اهراطم

 اهسوريلكاو اهيعارو ةيشربالا يف هللا كراب ءادج ادج رثؤم لكشب

 ... نييكيريلكالا اهمادخ ىلع هللا اهناعاو ءاهيف نينمؤملاو
 ) 4 )  راذآ ¥ ¥

 يف a Se سوميسكم كريرطبلا ةطبغ لابقتسا يف تكرتشا
 هبئان هعم ناك cdi glee يف cS) yp all ةسادقل رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا

 ميهاربا انحوي نانارطملا انبناج نم ناكو ؛خم وبأ اوسنارف نارطملا
 ادر ةرايزلا تناكو ءماعلا يكريرطبلا بئانلا اكاس قحساو بلح نارطم

 لايتغالا ةلواحم نمو ؛هترفس نم هتدوع ةبسانمب هتطبغل هتسادق ةرايزل
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 يف ناك دقو اذه cole ايروتكف ةملعم ةموحرملا ةافوب اهتيزعتل كلذكو

fallلآ  alasمهلك  claysامم  Ulanءاقللا اذيب نيرورسم : 
 ١9/81١ راذأ 5

 دارفأ تناك ثيح «يلاخ نبا دادح انح راد ىلإ تهجوت ةعباسلا يف

 06 و ؛هتجوزو ميهاربا اهرهصو «ةديجم هتخأو هتنكو هيرهصو ةرسألا

 دقو «نيتعاس وحن مهدنع انرهس ثيح .هيدلوو هتجوزو يكرم دحألا دبعو

 .اضيأ جروج ܐ ܟܐܐ (Lil مضنا
 .ةينارطملا ىلإ اندع ةعساتلا يفو

Vy١9/81١ راذآ  

 ىلع انيرمف «نيعلا سأر ىلإ ؛هتسادق عم Liga i ءادغلا دعب
 جيزامألاب ءالفاح الابقتسا هتسادق اولبقتساف «نويروشآلا ميقي ثيح ءرمت لت

 مهتسمامشو مهتنهكو ماهاربا انخوي رام مهنارطم مهسأر ىلع «مينارتلاو
 اريركو ]3 تاملكلا ءاقلاو Attra نم كربتلا دعبو .مهينمؤم روهمجو

 رهظلا دعب انلصوف ءرمت لت انرداغ :ايعادو ا ركابش هتسادق درو ؛ةينايرسلاب

 نينطاوملا روهمج نم لفاح لابقتسا كلذك ىرج Gus cull سأر ىلإ

 نمرألاو كيلوثاكلا نايرسلا يلثممو ؛نيلوؤسملا ضعب مهسأر ىلع
 .سكذوثرألا

 هتسادق كراب ثيح ءاموت رام ةسينك ىلإ انلخد سفنلا قشبو
 يذلا ءديدجلا ةينارطملا نولاص ىلإ يوبأ حايزب انعلط كلذ دعبو «هيلبقتسم

 و ءنيعلا سأر يف ةفئاطلا مدخي يذلا اباش حون نابرلا هئاشنإب متها

 .هتسادق ىلع مالسلل نونطاوملاو نونمؤملا عره نولاصلا
١9/1١ Sal VA 



VGA ( 

 يمسر يوبأ حايزب بعشلا هب ىفتحا «سادقلا نم ءاهتنالا دعبو

 فئاوطلا فلتخم نم راوزلا لبقتسا ثيح «ريبكلا ةينارطملا نولاص ىتح

 ظفاحملا ةدايس مهتمدفم يفو ؛نييمسر مهبنيب «هيمالسإلاو ةيحيسملا
 ةدئام ىلع ءادغلا ماعط انعم اولوانت نيذلا .هعم نمو هبحصو «بوبحملا

 نارطم ةدايس مهسأر ىلع ةيحيسملا فئاوطلا ءاسؤر عم ةينارطملا

 راوزلا لابقتسا رمتسا دقو .هورج بوقعي رام نارطملا كيلوثاكلا نايرسلا
 .ءاسم ةسداسلا ىتح

 ١9/81١ راذا ) ܘ

 كف انحف ةدايس نم لك ىلإ .ةرايزلا درب كريرطبلا ةسادق ܪܐܢ

 3: .....و :ةيلحملا ةرادإلاو «بزحلاو. ؛ةظفاحملا ةطرش دئاقو ؛ةكسحلا

 هورج ليئاخيم بوقعي رام نارطملا ةدايس :ةهيحيسملا فئاوطلا ءاسؤر ىلإ

 LY SLM نمرآلل نايزاويا روكيرك نارطملا ةدايسو «كيلوثاكلا نايرسلل

 تيقلأو ءاراح ابيحرت .ةفلتخم لاكشاب هتسادقب اوبحر مهلكو .نييليجناللو

det gad4 تاملكلا s illنيعماسلل رورسلا ܐܒܟܐ امم ءةيسانملا » 

 ناك يذلا - ةيشربألا نارطم سقايرق سواثاطسوا نارطملا :هيقفارملو

 oo 9 .هتراداو هتمكحب عيمجلا هب ديشي «ةبسانم لك يف ثيدحلا روحم

 5 ها $ 3 . ١ كلم 2 : “
 نحن انردص جلثا امم  نطولل هصالخإو هتبحمو عيمجلا عم ةقرصل

 نارطملاو مانهب سفلا سجرج نارطملا انا هصاخ ةروصب هتسادق يففارم

Un slit ghنانبل لبج نارطم ابيلص ج روج . 
 راد  دادح بيبح يلاخ نبا Lis ينقفار  ترز دقلف UI امأ

 ¢ !Jie aus ܨܼܢܐ ܕ ܕ yall تنب نيرام هتلمرأ ةيزعتل .دادح جروج موحرملا
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 كلذ دعب «ةيبيحرت ةبسانم ةملك ةسينكلا GALS نوعمش مارفأ يروخلا
deولام ىف يام تيا  ipa het he BA tyes 

Lis018 ثيح :طايضلا يداك ىلإ  slob leeةعاببلا ىفو :(فقمس) ءادخلا  
aa, Saal glدأب ܝ: ܒ 60 )0 ردتاغ  

elt, GIS Cys ` 11 0لالا نع 939 ليل  

 .مهكرابف ؛مهتالئاع عم لورتبلا لوفح يف نايرسلا

 ريهامج هتسادق راظتناب ناك ثيح ةكسحلا فراشم ىلإ انلصوو

 ؛ةيحيسملا فئاوطلا يلثمم عم ؛ةسينكلا ىلإ انلصو سفنلا قشبو ةريثك

 ةسينكلا يفو ءسقايرق سواثاطسوأ رام ةيشربألا نارطم ةفاين مهمدقتي
 ةدمل نولبفتسملا ܟܠܦ كلذ دعب ءسقايرق نارطملاب داشأ ةملك هتسادق ىقلا

 Vain هعم ظفاحملا ءاج مث ؛هتسادق نم نوكرابتي نيتعاس نم رثكأ
 ىوأ ةحارتسالاو ءءاشعلا ماعط لوانت rary ciudad ىلع مالسلل نيلوؤسملا

 aia ىلع هلا ܬܘܟ ܝ: ا نب لك
 £ ) | ܨ ١9/81١

 ةيلاعلاو ةمخفلا ةكسحلا يف سجرج رام ةسينك يف ةالصلا انأدب

 8,5٠ ةعاسلا يف هب لفتحا سادقلاو ءاحابص ةعباسلا ةعاسلا يف ءاهتبق

 سوليفواث رام نارطملا هنواعي ءصاويع لوألا اكز رام كريرطبلا ةسادق

 يود ةسمامشلا نم ةقوج همدخيو «نانبل لبج نارطم ابيلص جروج
 ةعئار ةظعومب هتسادق هاف دقو «ليترتلا ةقوجو «ةميخرلا تاوصألا

 سواثاطسوا رام نارطملاب اهيف.داشأ ءابيرقت ةعاس فصن وحن تقرغتسا

 سيئرب داشأ امك «هتازاجنإو هتمكحو هلضفبو «ةيشربألا يعار سقايرق

 .نينمؤملابو Agi glass هظفاحملا ظفاحمو دالبلا
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 رام نارطملا ةفاين (نانبل) ةيرشوبلا نم امداق ارهظ لصو
 .ةريزجلل هترايز يف كريرطبلا ةسادق قفاريل ءابيلص جروج سوليفواث

 ءاج نانبل يف نادلكلا نارطم ديواديب ليئافور نارطملا ةدايس هعم لصوو
 see دايس داع Og دير 14 gs te ee نري 8 365

 - همالسلا هتقفار - نانبل ىلإ هترايس يف ديواديب ليئافور
١9/8١ lal ' 

 .هب بيحرتلاب تكرتشاف :حم.وبا اوسنارف نارطملا هيئان

 سويروغيرغ رام اهنارطم ةفاين احابص بلح يف هتيشربا ىلإ داع
 ̄ ةمالسلا هتقفار  ميهاربا انحوي

vr١98١ ܨ )ܠ  

 يف صاويع لوألا اكز سويطانغا رام كريرطبلا ةسادق تقفار

 رام نارطملاو انأ ؛ةريزجلا ةيشربأ ىلإ هبيصنت دعب ءىلوألا هترايز

Ga phishنيماينب نابرلاو «نانبل لبج ةيشربأ نارطم ابيلص جروج  

 فصنلاو ةسداسلا يف كلذو .؛هيروك جروج صاوفلاو Grell فيزوج

 ىلإ هجوتت ةرئاط يف انبكر ثيح ءقشمد راطم ىلإ ةيكريرطبلا نم احابص
 نم تعلقأ ةرئاطلا ذإ ء؛ةعاسلا يثلث وحن دعب ريدلا ىلإ انلصوف ءروزلا ريد

 يف ريدلا راطم ىلإ انلصوف ؛قئاقد رشعو احابص ةنماثلا يف قشمد راطم

 نم ريفغ روهمج كريرطبلا ةسادق لابقتسا يف ناك Gus ءابيرقت ةعساتلا
 ريدمو ةقطنملا دئاق ءاوللاو .ظفاحملا ةدايس مهمدقتي ةسينكلا ءانبأو بعشلا

 ىقلأ ةسينكلا ىلإ انلصو نأ دعبو cae pty بزحلا عرف نيمأو ةطرشلا
 ىقلأف قبس امك .ةبسانم ةملكب ظفاحملا اهبقعأ «ةزاتمم ةملك هتسادق

 ”ه١ ت
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 يف هللا كراب  هلاوقأ لجسيو «هتارايز يف سيئرلا ةدايس قفاري يروهمجلا
  ةلئاعلا هذه

 ١9/8١ طابش ¥ ܘ

 سويطانغا ديسلا ةطبغ ܨܨܲ .ءكريرطبلا انديس ةسادق نم ةوعدب

 يف ةيكريرطبلا ىلإ clad ؛هتسادق ةوعد ءسكذوثرألا مورلا كريرطب ميزه

 هيئان ؛ةنراطملا ةداسلا نم 6 هففاري «فصتنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا

 ماعط اعم انلوانتف «لييرفغ نارطملاو سويسانتا نارطملاو ܢ ܚܠ gs نارطملا

 .مهانلبفتسا امك هيقفارمو هتطبغ انعدو فطاوعلاو ةبحملا هذهبو

 ١98١ طابش ¥ ܪ

 نارطملاو كريرطبلا ةسادق عم ًءاسم ةسماخلا يف ترز

 ܐܠܼ انررسو ؛ةيوعر ةرايز ءاماحم ردنكسا ديسلا راد قحسا سويريوس

  هدالوأو هتلئاعو هظفحي انبر - همركو هثيدح نم
 ١58١ طابش 4

 Leh ܨܠ شوح - ةلحز يف ركاش ايركز ܠܢܚܠܐ ىلإ اباوج تلسرأ
 ادادعأ ينم بلطي ءسمأ لوأ اهتملتسا يتلا ١187/5/5 هتلاسر ىلع اباوج

 بئانلا وه ةلجملا نع لوؤسملا نأ هتملعأف «ةيكريرطبلا ةلجملا نم هصقنت

 بلطيو هبتاكيلف ءاكاس قحسا سويريوس رام نارطملا ماعلا يكريرطبلا
 .هديري ام هنم

  5راذا ١9/1١



| 4 ( _ 

 ةسادق عم ميهاربا انحوي نارطملاو تهجوت عبرلاو ةثلاثلا يف

 موحرملا ةافوب مهتيزعتل ؛كيلوثاكلا مورلا ةيكريرطب ىلإ كريرطبلا
 - هللا همحر - يجنوتوت سويسانثأ نارطملا

 .نانبل ىلإ ابيلص جروج نارطملا داع
 ١48١ طابش 5

 بئانلاو كريرطبلا ةسادق تقفار ءاحايص فصنلاو ةعساتلا يف

 ةهطبغ ىلإ هترايز يف ءاكاس قحسا سويروس رام نارطملا يكريرطبلا

 ىلع هتسادق هركشف ءسكذوثرألا مورلا كريرطب ميزه سويطانغا ديسلا
 بئانلا نارطملا ةماسرو ءيضاملا دحألا موي سادق يف يصخشلا هروضح

 ماعط لوانتل ؛ةيكريرطبلا يف نيدجاوتم ةنراطمو هاعدو ءيكريرطبلا
 نلعأو ةوعدلا هتطبغ ىبلف cae دعب ينعأ ؛مداقلا سيمخلا موي «ءادغلا

 .روضحلل هدادعتسا

 .ةيتونهكلا ةماسرلاو تونهكلا يف ةريثك ثيداحأ ترج دقو اذه

 .كلذ ريغو

 ىلع هلل اركش  ةيكريرطبلا ىلإ انعجر نمزلا نم ةعاس وحن دعبو
. 

 ١98١ طابش ¥ £

 ةسادق ءقحسا سويريوس نارطملاو تقفار فصنلاو ةسداسلا يف

 ردنكسا ديسلا يبرعلا بدألا يف روتكدلا راد ىلإ هترايز يف كريرطبلا

 ترج دقو ءامهمركو هتنيرق فطلو هفطل نم اعيمج انررس دقو ءاقول
 .ناحتفنم امهالكو هتجوزو قيدص ملسم Jay اهيف كرتشا ago ثيداحأ
 رصقلا يف Gye yall تايصخشلا نم وه اقول ردنكسا روتكدلاو

1137 
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 ىلإ فصنلاو ةرشاعلا يفو ءسكذوثرألا مورلل ميزه سويطانغا كريرطبلا

 فرعأ نأ ثالثلا تارايزلا هذه نم ةياغلاو ؛كيلوثاكلا مورلا ةيكريرطب

 بئانلا ةيصخش ؛خم وبأ اوسنرف نارطملاو رّينم نارطملاو كريرطبلا

 نإ مداقلا دحألا موي انارطم ةماسر روضحل مهتوعدو ؛ديدجلا يكريرطبلا
 .هللا ءاش

  vyطابش ١9/8١

 لفتحا «ةنهكلا دحأب ةسينكلا هب لفتحت يذلا رغألا مويلا اذه يف

 يف يهلإلا سادقلاب صاويع لوألا اكز سويطانغا رام كريرطبلا ةسادق

 انحوي سويروغيرغ رام بلح نارطم ةفاين هنواع ءسجرج رام ةسينك
 نانبل لبج نارطم ةفاينو ءاحابص ةعباسلا ةعاسلا يف لصو يذلا ميهاربا

 ةماسر يف مهعم تكرتشا سادقلا ءانثأو ءابيلص جروج سليفواث رام

 سادقلا رضح ؛قشمد يف ايكريرطب LL انارطم اكاس قحسا نابرلا

 مورلا كريرطب ميزه سويطانغا ديسلا ةطبغ مهنيب ءريفغ عمج ةماسرلاو

 رينم نارطملا ةدايسو ءقشمد يف يوبابلا ريفسلا ةدايسو ءسكذوثرألا

 كيلوثاكلا نمرآلل اسوك نارطملا ةدايسو ؛قشمدب كيلوثاكلا نايرسلل
 مسترملا نارطملا ةفاين ىقلأو ؛ةعئار ةعئار ةماسرلا ةلفح تناكو «قشمدب

 ̄ هقفوو هللا olin  ةيبرعلاو ةينايرسلاب ةمّيق ةملك
 ىلع نيئنهملا ءديدجلا نارطملاو هتسادق لبقتسا ةماسرلا دعبو

 .هالعأ اوركذ نيذلا مهسأر

 ةلاص يف ؛ةنراطملا ةوخألاو كريرطبلا ةسادق عم هانلوانت ءادغلاو

 كلذ لكو ؛نيسمخلا نع داز قيرف انيلإ مضنا «ةينايرسلا نابشلا ةيعمج

 .نابشلا ةيعمجو يلملا سلجملل اركش «ةسينكلا باسح ىلع
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 5( 1( ىف بكونلا انقحلو نيملاس انلضو هلل دّمحلاو | ريخأ

 انمقأ ثيح ءدومح جرب يف ءارذعلا ةديسلا ةسينك ىلإ ءرهظلا دعب ةدحاولا
 أرق يذلا ديدجلا نارطملل (ܐܣܝܢܪܬܢܘܣ) يسركلا ىلع سيلجتلا ةالص

 انحوي سويروغيرغ نارطملا أرق امك ؛حلاصلا يعارلا ليجنا

 ةملك ابيلص جروج نارطملا اريخأ ىقلأو ؛(نييعتلا ةلاسر) نوقيثاطسوسلا

  4طابش ١/١9

elyلصو يذلا عوشي سويسانثا نارطملا نم ةيفتاه ةرباخم ىلع  
 دافأ ؛ةدحتملا .GLY sl  يزرجوين  كاسنكاه يف هتيشربأ رقم ىلإ املاس

Ghتزواجت تناك اهنإف هللا اهمحر  تحارأو تحارتساف تيفوت هتدلاو  

 شارفلا ةحيرط تيفوتو اهرز رسكناو ءاهرظن تدفف  رمعلا نم 5 لا

 هبجاو نم رثكأب ماق ءروكذملا نارطملا اهديحو اهنباو «ىفشتسملا يف

  هتايحب هللا لاطأ  اهوحن

 .يوخألا بجاولاب امايق «هتفاينل ةيزعت ةلاسر ترطس دقو اذه

 £ ) طابش ١9/8١

 ىف ءاكاس قحسا نابرلا (GY هب لفتحا يذلا سادقلا ترصضح

 5S رج gall راوحلا لوح Asal) هتظع ىلا ثعمتساو (« سج رجح رام ةسيئك

 .حورلاب ةدالولا لوح ؛حيسملا ديسلاو سوميدوفين نيب اليل
 bus ١59/8١ ) ܘ

 ةعساتلا ةعاسلا يف ءاكاس قحسا نابرلا بألا ينقفاري تمق

 ةطبغ ىلإ ةرشاعلا يفو cht SS نايرسلا ةينارطم ىلإ احابص فصنلاو



 اوما _

 دوشحلاب ܒ اجا زاكمم ةماسسدلا ,Oly تناكو

 هتبطخ سليفواث رام ديدجلا نارطملا ىقلأو «يلشماقلا مث نانبل نم ةصاخ
 .ةعئار اضيأ يه تناك نارطم وهو ىلوألا

 تفاهت ثيح نولاصلا ىلإ ةداعلاك عيمجلا جرخ ةماسرلا دعب

 «قيفوت لك هل نينمتم ةرارحب هنوئنهي ديدجلا نارطملا ىلع نورضاحلا
 .اهلك ةلفحلل يئامنيس مليفو «ةريثك ريواصت dal دقو اذه

 نيتئم وحن اهرضح ةمخف ءادغ ةلفح تماقأ نانبل لبج ةيشربأ

 ةسادق اهسأر ةماسرلا ةبسانمب ءقرشلا يدان يف رثكأ امبر صخش

 ةماسرلا اورضح نيذلا ةنراطملا هب طيحي اكز سويطانغا رام كريرطبلا

 ةرصتخم ةملك رمسأ يكلم رودا ذاتسألا اهلالخ ىقلأ ؛تاديسو لاجرو

 مث ؛عيمجلا تبجعأ ةديصق (يعيش) يقارعلا دمحم ديسلا ىقلأ مث «ةيبرعلاب
 داشأ امك مهتبحمو نايرسلاب تداشأ ةغيلبلا هتملك كريرطبلا ةسادق ىقلأ

 .اهنارطمب اهأنهو نانبل لبج ةيشربأب
  Aطابش ١98١

 اقفارم قشمد تكرت مويلا حابص نم عبرلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 دقو ؛هتيشربا ىلإ نانبل لبج نارطم ابيلص جروج سليفوات رام نارطملا
 ءعوشي سويسانثتأ رام ةنراطملا ةفاينلا باحصأ ءانيلإ مضنا

 رامو ؛ميهاربا انحوي سويروغيرغ رامو ءموصرب مارفأ سويسانثا رامو

 مارفأ نارطملا ةرايس نألو ءسونيسكليف رامو ءكجيج سيع سويلوي
 SUM ؛:ةرم نم رثكأ تلطعت دق «هتفاين عم اهتيلقتسا دق تنك يتلا موصرب

 فخ يذلا عاقبلا ظفاحم باهذ ىلإ ىدأ امم اريثك لوصولا نع انرخأت

 .توريب ظفاحم لثمم كلدكو .دودحلا ىلع = روج نارضملا هلابفتسالا
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 هتاطاشن يف هللا هقفو ؛يوالحز سايلا بألا يف هللا كراب

 .ةيحورلا

 ١5/8١ يناثلا نوناك ٠

 كب فسوي موحرملا هركذ ءءارعشلا ܠܟ ءرعش تيب ينبجعأ

 :هصن اذهو « YAY ةحفص لوألا ءزجلا هتاركذم يف ميكحلا

Ufتسل تشع .نإ  aya!ثم اذإو ܨܦ  pal) cadاربق  
 ارفك ةلذملا ىرت رح سفن يسفنو كولملا ةمه يتمه

 ١958١ طابش ܘ

 يهلإلا سادقلاب صاويع لوألا اكز رام كريرطبلا ةسادق لفتحا

 عوشي سويسانثأ رام نانارطملا هنواع ءقشمدب سجرج رام ةيئاردتاك يف

 .ابانرب سويطالم رام نارطملاو ءانحوي سويروغيرغ رامو

 ىلع انارطم ءابيلص جروج نابرلا ةيفقسألا ةجرد ىلإ عفرو

 اذه يف هنواع Like جروج سليفواث رام ° هامسو نانبل لبج ةيشرباأ
 اكريمأ نارطم ليئومص عوشي سويسانثأ رام :ةنراطملا ةفاينلا باحصأ

 رام نارطملاو ؛مانهب سفلا سجرج سويسينويد نارطملاو ءادنكو

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رامو ؛هامحو صمح نارطم ابانرب سويطالم

 ابروا نارطم كجيج عوشي سويلوي رامو .اهعباوتو بلح نارطم

 توريب نارطم موصرب رفونم سلوب مارفأ سويسانثا رامو ءىطسولا

 تاسسؤم نارطم نوعمش ىتم سونيسكليف رام نارطملاو ؛ةلحزو
 .ةناشطعلا
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 ةسادق اوراز Cell نيلصملا صعيب تعمتجا سادفلا دعبو

 نابرلا بألا يكريرطبلا بئانلا ىلع مهفرع دقو ؛هنولاص يف كريرطبلا

 .قشمد ىلإ سمأ لصو يذلا ءاكاس قحسا

 ١95/1١ يناثلا نوناك ¥ ܘ

 هففاري ابيلص جروج نابرلا توريب نم نيمداق احابص لصو

 ةماسرب قلعتي ءقشمد يف مهل لمعل ؛يلبج يرنهو رمسأ رودا ناديسلا

 نم al يف نانبل لبج ةيشربأل انارطم ابيلص جروج نابرلا مهدحأ
 ىلإ اوداع «ءءاسم ةعبارلا يف ينعأ رهظلا دعبو cogs انررسف .مداقلا طابش

 .ةمالسلا مهتقفار توريب

 ١5/8١ يناثلا نوناك \ ܪ

 هباهذ يف كريرطبلا انديس ةسادق ءًءاسم عبرلاو ةسداسلا يف تقفار

 نم يوالحز سايلا يروخلا بألا اهدشرمو ؛(ةيعماجلا ةيعرلا) رقم ىلإ

 يف كيلوثاكلا مورلل ءارذعلا ةهسينك ةلاص يف رقملاو ,؛كيلوثاكلا مورلا

 CAS روهمج نم عمسم ىلع ؛هتسادق ܨܦ ثيح ءقشمدب روصقلا

 نع اهناونع «نييعماجلا بابشلل ةيبلت .هكريرطب وهو ىلوألا هترضاحم
 قيفوتلا لك اهيف اقفوم ناك ؛ةعاس وحن ةرضاحملا تلاط دقو cal ff رام

 ةلمج نم ناك ءاهيقحتسم ىلع اهمّسق يتلا بهاوملا ىلع - هلل ًاركش ّ
 هعم سكذوثرألا مورلل يكريرطبلا بئانلا ةدايسلا باحصأ «نيعمتسملا

 ةيقبلاو ءكيلوثاكلاو سكذوثرألا ةنهكلا نم ةعضبو ؛نيرخآ نينارطم

 (AS yp plas ىلإ انعجر ةنماثلا يفو ءفئاوطلا عيمج نم نويناملع
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Grey!كرابو هللا هكراب ̈ سايلا يسدفم ىسيع ريمس ديسلا ناك  

 ̄ مهظفحو هقزر يف كرابو هتانبو هتلئاع
 ١5/١ ىناثلا نوناك 5

 ميزه سويطانغا ديسلا ةطبغ ٠١,5٠١ ةعاسلا يف تلبقتسا

 .ةدياعملل كريرطبلا انديس ةسادقل هترايز ىدل سكذوثرألا مورلا كريرطب

 لبقتسا امك هتطبغ عدو .نمزلا نم هعاس ةيدولا ةرايزلا هذه تماد دفو

SSܠܐ ܨܕ ةوافح  calنيكريرطبلا نيب ةبحملا ىلع هلل اركش . 

 gall ١563 نوناكاال

 :ةكسحلا يف سقايرق نارطملا ةفاينب رهظلا لبق ايفتاه تلصتا

 ةريزجلا ةيشربأل كريرطبلا ةسادق ةرايز صوصخب هيلع تحرتقاو
 تحسم ܒܕ روكتذملا ناوطملا ةخوخيشكل اولكت «ل ولفت أل ما ءكازفلاو

 هتملعأو al ىلع ءانب اذه يحارتقال احيضوت مويلا ةلاسر هل تبتك دقو

 راذآ 5 يف امإ الوأ يلشماقلا ىلإ ةرئاطلاب هللا ءاش نإ نوكتس ةرايزلا نأ

 تعمتساو Gane) سجرج نام ةسينك ئف lI سادفلاب تلفتحا

 مويلا يتوص ناك call هظفح كريرطبلا ةسادق اهاقلأ يتلا ةظعوملا ىلإ

 .ينقيعي ناك مغلب ببسب «ءسادقلا عطاقم نم ريثك يف ادج افيعض
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 يل حمسي ال نا هللا ىلإ اعرضتم ؛هذه يتركفم حتتفأ هللا مسب

 اياطخلا نم يننوصي نأ هلأسأ امك «ناينبلل وه امو ديفم وه ام نيودتب الإ
 كالهلا ىلإ يدؤت يتلا تافارحنالاو

 سويليساب رام نيسيدفلا ديعو ءحيسملا ديسلا ةناتخ ديع مويلا

 انميو ةكربو اريخ هللا اهلعج «ةيداليملا ةنسلا لوأو سويروغيرغ رامو
a,ةفاك سانلا ىلع . 

 صاويع لوألا LS 5 سويطانغا رام كريرطبلا ةسادق لفتحا

 قيرف هرضح امك هترضح «قشمدب سجرج رام iS يف يهلإلا سادقلاب
 ىركذلا هذه ةبسانمب ةقفوملا ةظعلا ىلا انعمتساو «ءتانمؤملاو نينمؤملا نم

 مهنم ليفتي ءيمسرلا نولاص يف نيلصملا لبفتسا سادقلا دعبو ܘ ܟܫܐ

 .ةديدجلا ةنسلاب مهيناهت
 ١ يناثلا نوناك ١9/8١

 تدرس il يتب ذه خرصي ىلعلا نم هلل

 ظعوو ءيهلإلا س ا انديس ةسادق لفتحا دقو

 تغلبف ؛ءنينمؤملا نم ريثك عربت امك «ةيروس ةريل ةئمب تعربتو

 .ةيروس ةريل فالا ةعست وحن «حيسملا ةينيبشا عم تاعربتلا
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 انأ ؛ةيكيريلكالا بالط عم ةعتمم ةرهس انيضق «ةبسانملا هذهبو

 نم اساك انبرشو ؛مهور ىتم ةسردملا رظانو نوعمش ىتم نارطملاو
 ينايرسلا بعشلاو ةنراطملا ةوخألاو كريرطبلا انديس ةسادق انأنهو «ذيبنلا

 نع اديعب !el BY ماع هللا هلعج ؛ديدجلا مهماعب ءيحيسملا ملاعلاو

 .نيمأ مهللا حيرجلا lid يف ةصاخ «نتفلاو بورحلاو تاصغنملا

 9١ا/9 لوالا نوناك ¥ ܐ



 اواو

 — هراعسأ عافترا ADE مغر توزاملا ءديدج ءيش دجوي ال

 نوكي داكي «ةينانبل ةريل ٠٠٠١ وأ 7٠١ نيب دحاولا نوطلا حبصأ ثيحب

 دادتشا دنعو ءاردان الإ جافوسلا لغشن ال «ةيكيريلكالا يف نحنو ءادوقفم

 نم انيدل ىقبت ام رفونل ء؛ءاسم نيتعاسو ءاحابص ةعاس ةدمل كلذ «ةدوربلا

 لك نم تبسلا موي مامحلل هرفونل ءاقباس نازخلا يف ناك امم ءتوزام
cg gualهللا فطل  cel fillyملألا عيمجلا نع ففخو . 

 ١9159 لوألا نوناك 5

 :كريرطبلا ةتسادقل ةيلاتلا ةيقربلا تلسرأ

 ثلاثلا بوقعي سويطانغا رام ةسادق  قشمد

 سكذوثرألا نايرسلل ةيكاطنأ كريرطب

 نم هللا مكناص .ديدجلا ماعلاو ديجملا داليملابو مكتمالسب مكئنهأ
 ةبحملاو مالسلاو ريخلا ةنمزأو حرفلا دايعأب مكعتمو ءرورشلاو رارشألا

 مالسلا ضرألا ىلع ءقدص لكب ديع لك يف مكعم لوقنل !areal ةيبلقلا

 سجرج نارطملا
 ١9179 لوألا نوناك ¥

 يذلاو ءيرمع نم تمرصنا يتلا ةنسلا نم موي DAT وه مويلا |
 ىلإ عرضأ لظأس انأف كلذل ܢܢ: ܠܐ يتابجاو ܨ رصقم يننأ وه هكردأ

callبسحب ريسأ يكل ؛ينيوقُيو ءياياطخو يصئاقنو يتالز يل رفغيل  
 .ةريخألا يتمسن ىتحو «ةديدجلا ةنسلا يف «ىلاعت هتاضرم

‘ 5 
 ܝ ~
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 ١- بلح نارطم - ميهاربا انحوي سويروغيرغ نارطملا ةفاين وتوابعها 

 ܡ

 — امهعباوتو هامحو صمح نارطم - ابانرب سويطالم نارطملا ةفاين ܨ

 1 نسمح

 .قشمد - ماعلا يكريرطبلا بئانلا  اواح سويريوس نارطملا ةفاين -
 — 3 ,peal دادغب نارطم - صاويع اكز سوي ريوس نارطملا ةفاين - 5

 .دادغب

ls -1كوكركو لصوملا نارطم - ابيلص سويروغيرغ نارطملا  — 
 نجيم

 ١9179 لوألا نوناك "

 لبج يف يكريرطبلا بئانلا ابيلص جروج نابرلا بألا ele مويلا

 1 سيول راج Gee eee i ىلإ هاج ناكل

OLSىتم نارطملا ةفاين امهلبقتسا دقو ءوطب سرطب سفلا هعم  

 هيناهت ابيلص جروج نابرلا هل مدقف ؛ةيكيريلكالا نولاص يف ءيروضحب

 .ةيوخألا هتاينمتو «ةيبلقلا
 ١9179 لوألا نوناك ܘ

 نأ دعبو ogee جرب يف تاديسلا ةيعمج نم قيرف cle مويلا
 نع ءاتشلا اذه يف مهعاطقنا نع اورذتعا «ءادغلا ماعط ةيكيريلكالل اولمع

 حرفلا shel مهل انينمتو مهانركشف  ةمداقلا دايعألاو دربلا ببسب  ءيجملا

 .قيفوتلاو ءانهلاو ةحصلاو

 ١9179 لوألا نوناك 5
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 ىلإ تقو نم عطست سمشلا نأ الإ ؛دربلا ثيح نم سمأ لثم مويلا
 سمشلاك . Lary ܬܝܒ ܢܡ ܩܦܢܕ ܐܫܡܫ ܟܐ لثم ؛مويغلا نيب ءرخآ

 .هريمازم يف دواد لوقي امك ءاهتلجح نم ةجراخلا

 وبأ نالور نارطملا ةدايس ىلع رهظلا دعب ةعبارلا يف تملس

 ىتم نارطملا ةفاين ةئنهتل اوؤاج «نينثا نيبهار هعمو ؛ةنراوملل ةدوج

 .نوعمش
 تاتيساك سمخ ؛عمجلا روضحب «نيبهارلا ܠܥܠ تملس دقو ءاذه

 ÷: 3: )5 005 )543: ةيئاو )37: لكيلا

 .جاحلا سيول بألا ىلإ اهملسيل ءكيلسكلا يف ةيسنكلا ناحلألا مسق ىلإ ينم

 صربق ةيشربأ نارطم ةدايس ءاج ءابيرقت ءاسم ةسماخلا يف

 ةفاين ةئنهتل cla «هترايس قوسي يروخ هعم ce ob سايلا ديسلا «ةنراوملل
 هنكمت مدعل ܙ يدلا ܢ ܠܐܐ رئازلاب تيفتلا دقو .نوعمش ىتم نارطملا

 ناكو «ةناشطعلا يف يننأب ردي مل Aah اللعم ٠ ܫ ةرايزلا در نم

 لبقتسا امك ؛ةيكيريلكالا رداغ مث ءابيرقت ةعاس ةدمل |: ܒܘ تيدحلا

 .هتجردب قيلت ةوافح لكب

 ١ 8 لوألا نوناك ؟

 نم ديربلاب اهتلسرأو !cae glass ةيلاتلل ةدياعم لئاسر مويلا تبتك

 :توريب

 .ةكسحلا
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 RAS ܒܒ ܦ ܬܬ ܬܬ 5( ته نلف ܣ ܢ
 ىتم سامشلاو AGL) نارطم نوعمش ىتم سونيسكليف رام نارطملا

 .هيكيريلكالا رظان مهور
 ١ 4 4 يناثلا نيرشت "55

 ܒ

 ليلحلا ربحلا خألا ةفاين ىلإ ةكرشلا نيمي ةلاسر تبتك مويلا كلذكو

 ( ةيعامتجالا تاسسؤملا ) 4 ةناشطعلاو (LS yb) اهرلا نارطم

 ةكرشلا نيمي ينم بلطي ةلاسر ىلع اباوج ؛نوعمش ىتم سونيسكليف رام

 .يلوسرلا ديلفتلاب المع
 ١519 يناثلا نيرشت 7

 077 7 عاذأ 55 «ادرايو ارطمم وبلا 5
 دقو ءرحبلا حطس نع رتم ١٠٠٠١ ولعت يتلا «لابجلا يلاعأ يف تطقاست

 .زرألاو رديبلا رهض يف قرطلا تّدس

 هفاين عم هانيضق ܪ ءرهظلا دعب هيناثلا ىتح لب ال رهظلا ىتحو

 يطعيل ءاج يذلا موصرب رفونم سلوب al pil سويسانثأ رام نارطملا
 ينوليب نوطنأ يروخلا cle «ةدملا هذه لالخو ؛بالطلل هسورد صصح

 فصن وحن امهعم تيضقف ܨ grad ىتم نارطملا ئنهيل كيلوثاكلا نايرسلل
 .ةماع ثيداحأ يف ةعاس

 ١519 يناثلا نيرشت ¥
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 je دعي ةبصاخ 1 ناك

 امدنع ؛ةصاخلا يماتخأ تناك «هالعأ ةموتخملا «ةثالثلا ماتخألا هذه

 دقو نآلاو ء«م 1560٠ / ) ¥ / ) ¥ يف اهيلع نارطمك بلح ةيشربأ تيلوت

 نِم لمعتست هليل :ماتخألا هذه فالتا ىرأ Mal Aud I هده نم تلقتسا

 يتلا «ةصاخلا eal él نيب ةدوجوم تناك دقو «يمساب اهنأك ى ريغ لبق

 ܨܚܪ ܨܢ | نايرسلل اهعباوتو بلح نارطم هيلع بوتكم «ةيبرعلاب دحاولا

 ناحلصي ءنيمتخلا نيذه ؛ةيجنرفالاو ةينايرسلاو ةيبرعلاب يناثلاو

 .ةيشربألا يف يفلخ لبق نم اهلامعتسال
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 توريب نارطم موصرب رفونم سلوب مارفأ Ue sell رام ؛ةبطيصملا
 .ةدحتملا ةكلمملاو ديوسلا نارطم يدوبع مارفا up» slack رامو

 ءاهبالطو ةيكيريلكالا رظان مامأو يمامأ ىتم نابرلا دافأو

 .عمجملا | ܟܢܐ حضر ܝ ol tae) ىلع ةيداب رورسلاو رشيلا تامالعو

 ؛ةناشطعلا يف ثالشلا ةيعامتجالا تاسسؤملا ىلع انارطم هتماسرب

 سماخلا يف (AS SY يف ةماسرلا نوكت نأ ررفتو ءضارتعا يأ نودب
 تافعاضملا ةسينكلا نع دعبأو ريخلا هللا ea ءرهشلا اذه نم نيرشعلاو

is 

 ١ ىناثلا نورشت 15106

 ܘ ¶ 4
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 تكراب ءاريخأو «ةبسانملا هذهب ةملك نوعمش ىتم !QL ةيكيريلكالا ريدم

 ةوالقبو تابطرمو تاروزب نم مهمامأ ام لوانتب بالطلا أدبو ؛عيمجلا
Tansديس اب ةديدع ماوعألاو .ةرادالل اركش . 

 14V4 لوألا نيرشت ¥ \¥

 ىتم نابرلا ىقلأو «ةيكيريلكالا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 ةيكيريلكالا بالط ىلع «ةقيقد نيرشع وحن تقرغتسا ةملك نوعمش

 انديس سولج ىركذ ةبسانمب «نينمؤملا نم صاخشأ ةعضب ىلعو «متيملاو
phatةيلوسرلا ةيسرظبلا ةذسلا ىلع دق ܒ : egyىلا ايتعمتجا :سادقلا  

 .تايولحلاو تابطرملا ؛ةبسانملا هذهب ةرادإلا مهتفيضو نيلصملا
YA١91759 لوألا نيرشت  

 اباوج .يطعيل ءقشمد ىلإ نوعمش ىتم نابرلا رفاس (تادع هربا
 لاقف ءانارطم هتماسرب ؛ءعمجملا ذختا يذلا رارقلا نع ءكريرطبلا ةسادقل

 ىلع مكل اركش «هتسادقل لق لب ءضفرت ال نأب هل تلق نكلو ءضفري هنا
 ىلع لصحن امثير «ينولهمأف ءابسانم تقولا ىرأ ال يننأ الإ يلع مكفطع
 ̄ ةسينكللو هل ريخلا هللا همهلأو ةمالسلا هتقفار  بسانملا تقولا

 ١" لوألا نيرشت 94/ا9ة١

 هتعاذأ ام بسحب PY ل تلصو دق ؛«ةرارحلا ةجرد تناك مويلا

 .سقطلا بطرتو راطمأ تطقس ليللا يف نكلو «نانبل ةعاذإ

 ريدم نوعمش ىتم نابرلا بألا ءقشمد نم داع ًءاسم ةعباسلا يف

 يف ةينارطملا راد يف الزنو هعم لصو دقو «متيملا ريدمو ةيكيريلكالا

 ܨ
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 :اهصن اذه ؛ءكريرطبلا ةسادق ىلإ ةيقرب تلسرأ

 - نايرسلل ةيكاطنأ كريرطب ثلاثلا بوقعي سويطانغا رام ةسادق  قشمد

 ماوعأل .ةيسرطبلا ةدسلا ىلع مكسولج ىركذب ةيبلقلا يناهت
 .لماشلا قيفوتلاو ءانهلاو ةيفاعلاب ديس اي ةديدع

 سجرج نارطملا
 Y4V4 لوألا نيرشت ¥

 فصاوعلاو ةريزغلا راطمألا تأدب «ءاسم ةعيارلا ةعاسلا سمأ

oes 2 -( (3 3 © (33  :)ܬܒ 33041 betes 

 توريب يف ALLE هلل دمحلاو راطمألا تناكو «ةينانبللا ةعاذإلا تلاق

 .ميمعلا ريخلاب رشبي امم ء«توريب يف تاهج يف لويس تناك ىتح .لبجلاو

 داقحألا ةلازإب حمسي .؛خاسوألا اهعم فرجت يتلا لويسلا هذه عم هللا لعل

 نينطاوملا ةبحمو co laa jh ىلإ aged ءزيزعلا نانبل يف نيعماطلا عامطأو

 « ܐܵܦ ܥܡ )938 gill 5 ريخلاف مالسلا معيل ءضعبل مهضعب

 Per | ac Lull رطسألا Par ةباتك ىتح «لازت Y راطمألا ناو اده

 ١و9 لوألا نيرشت ¥ £

OUةنماثلا يف ينعأ  OUIةبسانمب ةلفح «ةيكيريلكالا ةرادإ تماقأ  

 بالطلا دحأ أرق ܨܠ ܙܝܢ ܙܠܐ يسركلا ىلع كريرطبلا ةسادق سولج ىركذ

 نع ةذبن رخآ بلاط ىقلأ امك ؛«( حلاصلا يعارلا انأ ) ليجنالا نم الصف

 ىقلأو «ةينايرسلاب هتسادقل ةديصق ثلاث بلاط أرقو ءكريرطبلا ةسادق ةريس

 ܘ ¶ ¥
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 رييب خيشلا عضاوت ىلع انل دكأ امم ؛ةفيطل تناك ةرايزلاو «ةرايسلا

 ١984 لوليأ ¥

 ءيسدقلا يماس ةفايض راد نم ةصاخلا يضارغأب تلقتنا مويلا

 ةيانعلا اهيف تيقل call ةسمخو رهشأ ةتس ١١ مقر ةفرغ يف تثكم ثيح

 هللا ابهاقاك ءاميل 1:83 ؛ةتاليغ ةيهاولاو 49433 نابرلا نم ةبيطلا

17 

 لطي ثلاثلا قباطلا يف ةفرغ يف ةيكيريلكالا ةسردملا ىلإ تلقتنا

  ةيفاعلا ةمعن ىلع بر اي كركشأ  ةقيدحلا ىلع

 ١941785 لوليأ ¥ £

 نيعملا مهور ىتم يكيريلكالا سامشلا داع .«ءاشعلا دعب ءاسم مويلا ¦

 بلجو َܢܨ݀ܠܝܺܚܘܐܵܐ يف هلهأل هترايز نم داع «ةيكيريلكالا يف بالطلل ارظان

 ̄ مهقفوو هللا مهكراب - قشمد نم وهف دحاو الا ةريزجلا
 ١91١89 لوألا نيرشت ١

 ܘ 5 ܪ
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 يف موصرب سلوب مارفأ نارطملا ةفاين عم تهجوت ةثلاثلا يف

 ةلمرأ ةرهز ةنمؤملا ةضيرملا ةدايعل ةعماجلا ىفشتسم ىلإ «هترايس
 .مدقت يف اهتحص هلل دمحلاو :جلافب تبيصأ اهنأل ءرفصأ دوعسم موحرملا

 ..هللا ALE. La pac نم W لا ܙܪܥ ܨܦ ىهو

 CHS ناج ديسلا ةوعدل ةيبلت اهدنع «ةعباسلا ىتح ةلوجب انمق مث

 هيمحو رولك رونلا دبع هقيقش ناك ثيح ܬܨܕ ܨܠܐ يف هراد ىلإ انهجوت

 .هيمح ةنباو سرطب سق Alen ةديسلا هتامحو سامش رونلا دبع روتكدلا
 .ةريثك ثيداحأ انثدحتو ؛ءاشعلا ماعط انلوانتو

  5لوليأ ١9179

 قبس دقو .«ةيكيريلكإلاب ةصاخلا مارفأ رام ةسينك يف ترضح

 ءوباش دحألا دبع نابرلا يكريرطبلا ريتركسلاو ءسيكروك Lin ليمك
 lie galls) نينمؤملا نم قيرف ه رصح ܐܩܠ 330 نييكيريلكالا بالطلاو

 هتسادقب نونمؤملا عمتجا سادقلا دعبو «ةبسانم ةرصتخم ةملك هتسادق ىقلأو

 .ةيلوسرلا هتكرب نوبلطيو لوصولا ةمالسب هنوئنهي

 رييب خيشلل هترايز يف كريرطبلا ةسادق تقفار ًءاسم ةسداسلا يف

Sully000 330 56 ܗܘܗ يقر طا 9  
 ىتح هتسادقل رييب خيشلا عدو دقو ؛هتمالس ىلع رييب خيشلا ةئنهتلو

 ܝ 3 ܕ 3



 اواو _

 يف .خانملا اذه ىلع هلل اركشف ؛ىلجتي دربلا أدب احابص مويلا

 رونلا دبع سدنهملا يترايزل ءبلح نم لصو فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا
 ةئمسمخ ينيطعُي نأ الإ ىبأو le انئمطم يب رس امك ؛هب تررسف ءرولك

 .هقازرأ يف كرابو هتلئاع كرابو هللا هكراب هل اركش ؛ةيروس ةريل
 ارذتعم ءكريرطبلا ةسادقل ةيباوجلا يتلاسر ءاواح نارطملا ةفاينل تيطعأ

 ىتح مداقلا ١تا/ ¥ ¥ نيب .ءقشمد يف دقعّيس يذلا عمجملا روضح نع

cae 4؛نارطملا ةفاين اندافأ دقو  Ghدعب ةناشطعلا يف نوكيس هتسادق  

 .نيموي وحن
١9179 Joli ( 

 مارفأ سويسانثأ نارطملا ةفاين ةيكيريلكالا ىلإ رهظلا لبق ءاج
 .هتسادق عم عمتجاو ؛«هترايس يف ةهبطيصملا نم امداق توريب نارطم

 .هتسادق ثدحتو «وباش دحألا دبع نابرلاو نوعمش ىتم نابرلاو ܐܶܢܳܐ كلذكو

 . و نيملعمو فارشإلل ةنجلو ءاهل ريدم نييعتو (AG ls نأشب

 ؛ةيكيريلكالل اريدم نوعمش ىتم نابرلا نييعتب يحارتقاو ييأر تيدبأو

 هترادإ نع فلتخت ؛ةيكيريلكالل ديدج بولسأب ةديدج ةرادإ ذختي نأ طرشب
 مهور ىتم سامشلا يكيريلكالا نيعت امك نيعتف ؛هتسادق قفاوف «متيملل
 ءاقلإل ةيكيريلكالل رضحي ؛مارفأ نارطملا ةفاينو 2520000
 ناحلألا مهل املعمو بالطلل ere eae Ul نوكأ نأو «ةينيد تارضاحم

 لمحتأ ةنجللا يف اوضع نوكأ نأ رارصإب تضفر نكلو تيضرف «ةيسنكلا

 ccna gall نيذه يف لقتنأس اعبطو «ةريثك بابسأل كلذو ؛تناك ةيلوؤسم ةيأ
 ىوأم يف ةفرغ يف ALI ةثالثو رهشأ ةتس تيضمأ نأ دعب !AG psy ىلإ

pags heel 

 ܘ 4 4
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 cob ull يح بلح يف يلطوبرخ يكز ديسلا ىلإ ةلاسر تلسرأ

 .اهل لهأ هتلئاعو وه يتلا ةكربلاو ءاعدلاب ةنورقم ةيدو ةلاسر

 ١و4 با ܙ

 حارأو حارتسا دقلف «ليئاخيم وعدملا ةزجعلا راد يف احابص يفوت

ayهللا همحر  نسلا ريبك وهو ... و هلقع عاضأ ناك  - 

 ١وا/لو با ¥ ¥

 دقو «هاتقيفشو Nos نوعمش دويع امهتلاخ نحيا امهب ءاج «بلح نارطم

 ناكو 4 اركش ءبلح يف انحوي نارطملا ةماسر مليف ىلع دوبع انعلطأ

 - هللا هقفو - نمزلا نم نيتعاس وحن قرغتسا يقئاثوو يخيرات ؛ةقيفح مليفلا
 \) 4 4¥ لوليأ 4

 الذب 7 تللتحا 5 7 539
 ىقلأ دقو ءسدقملا بيلصلا دوع فاشتكا ديعب ءيضاملا ةعمجلا موي نم

 .هتوقو بيلصلا نع ةبسانم ةملك نوعمش ىتم نابرلا

 .هلوك ناعمسو ؛يلديصلا مارفأ فسوي ةسمامشلا سادقلا مدخ امك

 .مهعم ةوهقلا انبرشو نيلصملاب سادفلا دعب انعمتجا
 ) لوليأ ١9794

 ܘ 3 ܙ
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 ةتس هؤاضعأو ؛عمجملا ناويد يف اوضع مث نمو ؛عمجملا يف ةينايرسلا

 .انتسينك ءابآل ىرخأ بتك ةعضب ءاعبط

 ) 4 4 بأ ܙ

 ضعب هرضح «متيملل مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .متيملا ةرادا ةفرغ يف سادفلا دعب نيلصملاب تعمتجا دقو «لايعلا

 قباس ܢ ܟܘ ىلع ءانب هراد ىلإ eae ةرشع ةيداحلا ةعباسلا يفو

 هتيب انكراب ثيح ؛«نوعمش ىتم نابرلاو انأ ةرايس يف نخس ناوطنأ ديسلا
 هةعضو ءارذعلا ةديسلل الاثمت هبلط ىلع ءانب هل انكرابو «ةنراوملا نم وهو

 .هتيب نوكلب يف
 ىلع ءانب كلذك ؛هتجوز دلاو هيمح راد ىلإ اعم انهجوت كانه نمو

 ءمسدلا «ءاذدغلا ماعط انلوانت ثيح «نانهب قوزر ناعم ديسلا .ةقباس هوعد

 نيرشع ذنم هتلئاع عم توريب ىلإ لقتنا بلح يف اقباس ناك ناعمس ديسلاو

 ةيظش هتءاج «هدالوأ ةريخ نم قوزر همساو ܙ ܬܠܐ ܕܐ gal هل لتق دقو «ةنس

 ةجوزو ܕ هللا همحر - ةرذقلا ةينانبللا برحلا يف مهرادل !AY فرطلا نم

 يرنه وبأب فورعملا يجنوتوت ميركلا دبع ديسلا ةقيقش يه ناعمس ديسلا
 كرابو هدالوأو هتلئاعو هللا هكراب - ناعمس ديسلل اركش «بلحب انتفئاط نم

 - هقزر يف
 ناوطنأ ديسلا ةناشطعلا ىلإ انداعأ فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يفو

 هما .Sti اغلبم متيملل عربتو هتاذ , *

44V4 باه 

 ܘ 4 ¥
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 اهب فرصتأ نأ ىلع «ةينانبل ةريل فلأ رشع ةعبرأ يباسحل هيدل تعدوأو

 AS ys shall ىلإ اهنم ىقبت ام وأ ىطعت «يتوم دعبو ةايحلا ديق يف تمد ام
 ةنهكلل ةحار راد ءاشنإ يف ينم ةمهاسم هتصصخ غلبملا اذه نأب املع

 .هارأ نل ابلاغو عورشملا اذه متي نأ وجرأو «نيدعاقتملا

 رالود /”١١١7/ سمأ فرصف ىتم نابرلل تيطعأ تنك غلبملا اذه

 ةريل فلأو ile» رانيد /£ ^ ܀ / و «يتيوك رانيد /¥ ܀ +[ و ؛يكريمأ

 (Ata ةريل / ) £ ¥ ‹ 4 راص عومجملا ؛ةيروس ةريل /¥ ܀ ܀ › / و ةينانبل

 ةينانبل ةريل /) £ ܙ ܀ ܀ / وهو يقابلاو Ol pd عستلاو ةئمعبسلا يدنع تكرتف

 غلبم يأ بحسأ يل قحي ال نا ىلع «ةئملا يف /V/ ةدئافب كنبلا يف اهتعدوأ

 .ةنسلا ماتخ لبق ناك

 انأ يباسحل 00-8578-53-05 رتفدلا مقر { ريفوت باسح

 1137 ةيروسلا يتيوه مقر ؛مانهب سق سجرج سويسينويد نارطملا
 يلح ge © 151014 خيراتب ةرداص

( ¶ / 4 joa ( ̂  

 Pisce ) ܬ < > )3 ) 5 30353 فلسا

 تاوف لبق ءعرسي نا «ةينايرسلا ةسينكلا GLAD هليجست ىلإ ىرخأ ةرم

 .عايضلا نم افوخ اهظفحل اهعبطو اهطيونتل ءراقيسوم عم قافتالل «ناوألا
 ١9٠094 زومت ¥ ܙ

 اكز سويريوس رام نارطملا ةفاين ىلإ ةئنهت ةلاسر تلسرأ مويلا

 BILE سلجم نع رارق رودص ةبسانمب ܬܵܘ ܝܟܢܐ( ܕ دادغب نارطم صاويع
 عمجملل اوضع ¥ ܨ سيئر نيب ءاوضع هنييعتب ؛دادغب يف يقارعلا ةروثلا

 ةئيهلل اسيئر ءمهئارأ عامجإب هئالمز لبق نم هباختنابو ofl all يملعلا

 ܘ ¶ ܙ
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 Goes ةسادق بتكم ىلإ تعلط colin ةسداسلا ةعاسلا يف

cdl yp plaثيدح دعبو  valeةناشطعلا يف ةيسفنلا يتحار هل ترهظأ  Sus 

 ام لكب ناموقي كانه ةناليه ةبهارلاو نوعمش ىتم نابرلا نأ فيكو «ميقأ

 تناك اذإ اميف هتسادق نم دكأتأ نأ تدرأ «ةيسفنلا يتحار نيمأتل «هيلإ جاتحأ

 ديكأت لكب باجأف ءاهيف ةفرغ يل ذختأل ؛ةناشطعلا ىلإ دوعتس ةيكيريلكالا

 نوكيل شتفن اهسيئرو ءاهبالطل يحورلا دشرملا نوكتس تنأو ءدوعتس

 نابرلاو ابيلص جروج نابرلاو ترز ܗ ܐܝܚܘ فصنلاو ةعباسلا يفو

 كريرطبلا ةطبغ انأنه ثيح ءسكذوثرألا مورلا ةيكريرطب ءنوعمش ىتم

 كريرطبلا تامحرلا ثلثملا ةافول تردكت ام ردقب يننإ ةطبغلا بحاص اي

lieيكياوتاكلا يدانلا يف مكترضاخم متيقلأ موي مكيلع تفرعت  a SS 
 ارظنو «ةينوكسملا ةكرحلل ادئار اونوكتو ءاحلاص ايعار اولظت نأ وجرأو

 تناك يتلا مويغلا نا وجرأ ܠ مكتبحمو مكل كريرطبلا انديس ةسادق ةبحمل

 اهؤلم تاملكب باجأف .. هل مكترايز رظتني وهو ءامامت تلاز دق ؛ةدوجوم

 اندعو «ةيبلقلا انيناهت نيدكؤم هانعدو ةعاس فصن دعب اذكهو .ةبحملا

 ملف قرأ ينباصأ هنأل منأ مل UI نكلو انرهسو ءانيشعت ثيح «ةيكريرطبلل
 .ليللا فصن دعب ةثلاثلا ىتح منأ

 £ ) زومت ١99

 نوعمش ىتم نابرلا عم تهجوت ءارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف
 يبعشلا دامتعالا كنب ىلإو ءيبلط ىلع ًءانبو cal pl رام متيم ريدم

 ؛لقع ناوطنا ذاتسألا ريدملا ةفرغ ىلإ انلخدو ءايفكب يف نئاكلا ءل م ش

oq. 
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 ناك 2 ةريثك ايازمل همرتحأو هلجأ تنكو SY خاك ܨ ܨ ܝܢ لكب ينلبقتسي

 S48 yall صن اذهو ig aS» نع bie 7 ربا هلك كلذل ءايب لكتب

 - سكذوثرألا مورلل سدقملا يكاطنألا عمجملا  قشمد .

 ىلإ (ضوعم) عبارلا سايلا كريرطبلا تامحرلا ثلئملا لاقتنا

 .اهب عتمتي ناك ةريثك ايازمل ةقيقشلا ةسينكلل ةراسخ ؛ةيومسلا رادخألا
 5 © i 0 .0٠ ‘ 8 .ء

 راربالا عم هللا هاقاك .مكيزعأو .ءىساآلاو هعوللا مككراشا

 .فلس ريخل فلخ ريخ رايتخال مكمهلأو ءنيحلاصلاو

 مانهب سجرج سويسينويد نارطملا
VY14 نآريزح V4 

 مرك Lin aga pall ةزجعلا راد يف يفوت حابصلا اذه رجف يف

 نم غلب «ةنراوملل صربق نارطم حرف سايلا نارطملل بيسنو ؛ينورام

 هتجوزو ءيتفرغ لابق ةفرغ يف نانكسي هتجوزو ناك ؛ةنس 15 رمعلا

 اعرضتم (cA تيلصف هيلع تلخد OLE ناك سما ؛جازملا ةيبصعو ةراثرت
 . و هاياطخب ١ زئاش ةايحلا هذه te نه هخيربل

 هحسمف .ةقطنملا نهاك cig le نهاك ءاج .؛تنافلا ءاسملا يفو

 .سدقملا نابرقلا هلوانو ىضرملا ةحسمب

 هوذخأو «هئابرقأ نم رفن هعمو ءاج .هتومب ملع امدنع حابصلا يفو

 هللا همحر - agi pte يف هونفديل
  TY)ܡ ܥ ١5195
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 ةفاين انكرت ةثلاثلا وحن يفو .( ةعمج ) موص مويلا نأل .اكمس ءاذغلا

 ءيلملا سلجملا ءاضعأو يسوأ نامعن سقلاو بوقعي سلريك نارطملا

 ¦ .مهفطاوعو مهمركو مهتبحم نيركاش مهايإ نيعدوم

 .اعبط جروج بألا راد يف انمنو «نيملاس توريب ىلإ اندعو
 ١91079 ناريزح \ ܘ

 رهظلا دعب ةعبارلا يفو ءابيلص جروج بألا راد يف مويلا هتيضق

 ةالص انيلص ثيح .دومح جرب يف ءارذعلا ةديسلا ةسينك ىلإ ܬܫܘ تهجوت
 .نيترايزب هعم تمق «ةالصلا دعبو «ءاسملا

 نامرلا عم. Cage gh 75 5 ىفو _ ىلإ 5

 .؛هتجوزو يلبج يرنه ديسلا انففار ءرولك ميهاربا ديسلا راد ىلا جروج
 هبسانمب ܬܘ ةوعدب رولك ميهاربا ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت ثيح

 be gees ir لكألا ناك املو Aust يف هتنبا نبا دامعب ادغ انلافتحا

 لك ىلع ؛حابصلا يف الإ داحلا ىذأب رعشأ مل َّ( ةيواهر ةلفيلف ( اداحو

 ادوجوم ناك AB yy chia Sy هتبحم ىلع هتجوزو ميهاربا ديسلل | ܨܠܝ

 ةعاسلا يفو ؛هتجوز عم هل قيدصو ؛هيرهصو هيتنبا هتجوز ىلإ ةفاضإلاب

 - هلل اركش ̈ نيمأ ريغ وج يف ءرادلا ىلإ انعجر ةرشع ةيداحلا
  7ناريزح ١91794

 يف سكذوثرألا مورلا كريرطب ةيبلقلا ةتكسلاب احابص سمأ يفوت
 طومباوأ oi Lgall olay Gots Lt ples سنار ay ةتاقوأ 2s) 28 قش

do.ءةنسلا هذه رخاوأ يف بلحل ًائارطم تمسر انأو  Laryةقادص نأ  

 ١917٠6 ماع ذنمو hl ple) وهو ةنس نيرشع وحن ؛هب ينطبرت تناك ةنيتم

 ناكف «ةرم نم رثكأ هترز كلذك ءقشمد يف اكريرطب هتماسر خيرات

SAA 
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 نم قيرف رضح لليق دعبو ءرهشأ ةتس نم رثكأ ذنم ةلحز يف مدخي
 | .انب اوبحرو يلملا سلجملا ءاضعأ

 ماقت ثيح «ةيعانصلا ةنيدملا ىلإ اعم انهجوت ءءاسملا ةالص دعبو

 انلكأ يذلا زركلا رجش : نيب ليلا. اهل وجكف gy een :ءا رذعلا ةذيملا ةسينك

 ثيح «يداولا ىلإ :ةلحز ةسينك ىلإ يلملا سلجملا انذخأ كانه نمو ܘ

 نامعن سفلاو ابيلص جروج نابرلا عم يهشلاو مسدلا ءاشعلا ماعط انلوانت
 مهلامعأ يف هللا كراب مهل اركش - يلملا سلجملا ءاضعأو ܨܝ

 .بوقعي سلريك رام نارطملا ةفاين اضيأ انعم ناك اعبط  مهقازرأو

 علا اليل ةقيقد رشع ةسمخو ةرشع ةيداحلا a ةعاسلا يف انعجر دقو

 . بواب كلارك Nae سادقلل !دذاذعتسا !slit ةينارطملا

 £ )\ ناريزح 4 4 ١

 جروج نابرلا عم انهجوتو ؛ةينارطملا انكرت ءاحابص ةعباسلا ىف

 ةديسلل لاثمت ميقأ ثيح ىلإ انهجوتف ءبوقعي نارطملا ةفاينو انأ هترايس يف
 ةدعاق يفو .عاقبلا ىلع فرشت ؛ةلحز يف ةيلاع ةقطنم ىلع ءارذعلا
 لاشمتلا ةمق ىلا انعلطو ؛ةريغص ةسينك ca all ريبكلا ميظعلا لاثمتلا

 ̄ هللا مهكراب  كيلوثاكلا مورلا ةسينكب صاخ اذه لك «يئابرهكلا دعصملاب

 ىلإ انلخدو «( لهسلا ) ةيعانصلا ةنيدملا ىلإ انلصو ةنماثلا يفو

 سادقلاب تلفتحا ؛«ةعساتلا يفو ءانتفئاطب ةصاخلا ءارذعلا ةديسلا ةسينك

 سرطب رام ءافش ةبوجعأ ىلع نينمؤملا ظعو جروج نابرلاو «يهلإلا

 ىمسُي مويلاو يطعتسي لكيهلا يف نينس ينامث ذنم جرعألل انحوي رامو
 .ثلاثلا حاحصالا لسرلا لامعأ عجار (بهذلا ةعمج)

 ءءاضعألا نم قيرف نم حلم بلط ىلع eli انرز «سادقلا دعب

 ماعط انلوانت ثيح ىهقم ىلإ «يلملا سلجملا انذخأ مث .يدانلاو ogy ةثالث

 ܘ /\ ¥
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 فصنلاو ةعباسلا يف ةرئاطلا انب تعلقأ «ةلماعملا زاجنإ دعبو

 راطملا نمو ؛توريب راطم يف تطح ةقيقد نيرشعو سمخ دعبو ءاحابص

el gal gillتارئاطل احرسم.كناك»:توريب : Sahl yaadةيروسو : 

 .ةعاس نم رثكأ ةدمل ء«ةيضرألا تامواقملا اهل تدصت

 .همرك ىلع جروج OUI اركشو «نيملاس انتدوع ىلع هلل اركش

 اباهذ ةرايطلا روجأ هل تعفد رارصإب يننأ الإ ءائيش ينفلكي نأ دري ملو

 .ابايإو
 ينتفلك هلل اركش  ةناشطعلا ىلإ جروج بألا ينداعأ ؛ءادغلا دعب

 .ةيروس ةريل [PVC] صربق ىلإ ةريصقلا ةرايزلا هذه
 \ 4 "4 ناريزح ¥

 سويلوي نارطملا ىلإ ةئنهت ةلاسر ترطس هيفو ܨܚܘܐ لثم مويلا

 ديب هتماسر ةبسانمب ءادنالوهب ولكنه يف ce gece yy سقلا نبا كجيج ىسيع
 ىطسولا ܐܢ ܨܨܐ ةيشربأ ىلإ انارطم Lin ةسينك يف كريرطبلا انديس

 - هللا هقفو -

Ir14 ناريزح V4 

 جروج بألا راد ىلإ ܀ ܝܕ ܥܝ ىلإ متيملا ةرايس عم احابص تلزن
 .ةلحز ىلإ رفسلل ادادعتسا «ةيتبسلا يف

 ىلإ AS las يف هعم تهجوت ie ge بألا دنع ءادغلا لوانت دعبو

 هتدلاوو رمسأ يكلم رودا ديسلا لصوف ءاليلق انرظتنا ثيح فحتملا ةقطنم

 ىلإ انلصو ةقيقد /55/ رفس دعبو اذكهو «؛ةلحز ىلإ اناقفاريل cay ye ةديسلا

 يذلا بوقعي سلريك رام نارطملا ةفاينب انيفتلا ثيح ةلحز يف ةينارطملا

 ܘ /\ 1
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 ماعط انلوانت .ابانايأ يف pall ىلإ اندعو ءًءاسم ةسداسلا يف انعّمجت

 ىلإ ءاضعألا نم لك داع مث cay انيلع معنأ ام ىلع برلا نيركاش «ءاشعلا

calءج روج نابرلاو انأو  Laeانتفرغ ىلإ . 

 يف OS pall اذه - .dei doch ach اهريغو ؛لّيمج ܥ خيشلا ةرايس

 .سمألا

 1505 ناس ܐܦܟ 8

 انأ انيشم ءءاضعألا رثكأ رفاس دقو رهظلا دعبو ءابانايا يف هانيضق

 ءءاشعلا دعبو ءاندع مث قئاقد رشع Lic دعبيو رحب رن جرح نابرلاو

 ىلع «ةظوب انلكأ Gus طيسب ىهقم ىلا ان انهجوت ءفصنلاو ةنماثلا يف ينعأ

 ةعساتلا يفو ؛يليجنا نمرأ روتكد سيسقو انأو وه te ge نابرلا باسح
 - هلل اركش ܝ مويلا ءانع نم مانيل هتفرغ ىلإ Lie لك اندع فصنلاو

 نم يلسيو يريم اهمسا نادوسلا نم ةديس ءاضعألا نيب ناك
 مث ءبلح نم برعلا ن نييليجنالل علجم سياغ سلا ةبيسن «نييلجنالا ةفئاط

 اهمالس هغلبأ نأ ينم تبلط ءقشمد يف

 ١ 8 ناريزح ܠ

 ةيعاوم dil انكرت ءاحابص فصنلاو ةسماخلا يف مويلا

 .هتبحمو هعضاوتو هفطل ني ܦܐ (celiac ةجاح نيمأت نع «لوؤسملا

 .راطملا ءاكنرال ىلإ ءصاخشأ ةسمخ انكو يسكت ةرايس يف انهجوتو
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 .ايريمضو ايسفن حاتري نأ درفلل حيتي ناكملاو ءفيطل وجلاو
 ) 4 "4 ناريزح £

 تلّسغتف ءفصنلاو ةعبارلا يف يتداع بسحب يريرس نم تمق

 ىلإ ؛كانهو انه نم رابخألا ىلإ تعمتساو ؛يتالص تيلصو يبايث تسبلو

 ,ةدبزلاب ةيلقم ةضيب ؛يزيلكنا انه روطفلاو ءانرطفف ءروطفلا تقو ناح نأ

 ذيذل هنكلو رمسأ زبخلاو «ةوهق وأ ياش عم بيلح بوكو «نبجلا نم ليلقو
 .ليقث وهف برْشُي الف ءاملا Ul ءادج

 نورجهم اهنكسي اهفرغو ءيواخو يلاخ ريدلاو ةئداه ةقطنملا

 ؛ةينانويلا ةغللا ريغ مهبلغأ فرعي الو سكذوثرأ مهلكو ءاعبط نويصربق
 ةوادعلل ارظن ءاهب نوملكتي ال مهف ةيكرتلا ةغللا نومهفي مهنم ةلق ناك اذإو
 ناهتسُي ال امسق كارتألا ةصرابقلا لتحا نيذلا كارتألا نيبو مهنيب ةيديلقتلا

 .صربق يف ةليمج قطانم نم هب
a sillيف  en ene eeةرح ةلوج يف هجوت نم عم تهجوت  

 نكسن يتلا ةيرقلا ابانايا نع دعبت يهو ؛«ةمصاعلا ايسوقين ىلإ ءءاضعألل

 وحن مادقألا ىلع ايشم ءايسوقين عراوش يف انلوجت «رتموليك ةئم وحن ءاهيف
delماعطلا ,.معطم يف ةينامث انكو ءادغلا ماعط انلوانتو «نيتعاس لب ال  

 نم ريثكب صخرأ «ةينانبل ةريل /١١١/ وحنب ةينامث ,عبشمو صيخرو ذيذل

 .نانبل
 زكرم ىلإ ءوحصي ذخأ مث رطمم وج يف ءادغلا دعب انهجوتو

 انل حمسُي ملو ءابئاغ ناكف ءصربق ةفقاسأ سيئر ميقي ثيح صربق ةيفقسأ
 ةسينكلا انرز اننكلو ؛ةمخفو ةريبك ودبي امك يهو ةينارطملا لخاد جرفتلاب

 اهناطيحو اهفتس ةسينك يهو ie ge بألاو انأ «ةينايرسلاب اهيف انيلصو

 .اهديدجو اهميدق ةليمجلا تانوقيألاو روصلاب ةنيزم

CAS 
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 ؛ةينانبل ةريل يتئم وحن ناكف ءرفسلا روجأ ضيفختب كلذو ءانرمأ لّهس وه
 .صربق يف اكنرال راطم ىلإ توريب نم ءابايإو اباهذ

 اكنرال ىلإ ةفاسملاو ءاحابص فصنلاو ةنماثلا يف ةرئاطلا تعلقأ
 ةرئاد cele Sl يأ نودب «نيملاس هلل دمحلاو انلصو ءطقف ةقيقد /6/

 ةرئادلا سيئرف ءهطسوألا قرشلا سئانك سلجمل ةعباتلا ةيحيسملا ةيبرتلا
 ءيسكت ةرايس لسرأ ءرصم يف نييليجنالا نم ىنهم كلملا دبع Guill وهو
 روتك ... سقلا تلقن امك ءالإ سيل عمتسمك هعم انأو جروج نابرلا تلقنف

 اضيأ امه «ةيسكذوثرأ ةينمرأ ةديسو نييليجنالا نمرألا نم «ةيبرتلا يف
 .ةرئادلا هده يف ناوضع

 ةديس ) ابانايا اهمسا ةيرق ىلإ ءاكنرال راطم نم ةرايسلا انتذخأ

 ةرئادلا هذه عامتجال رقم وه ءاعبط نانويلل ميدق ريد ميقي ثيح «( ةباغلا
 ةنّيزمو ةليمجو ةريغص يهو «هتسينك ىتح بهار يأ نم غراف ريدلاو
 ناكو ءرهظلا لبق ةرئادلا عامتجا ترضح مهملا .ةالصلا اهيف ماقت ال

 لودج نم مهمامأ ام نوثحبي «ةيطارقميد «ةيحيسم ةيوخأ حورب نوعمتجملا
 يف ءاضعألا .... و توهاللا يف ةأرملاو ؛ةيحيسملا ةيبرتلا لوح لامعألل

 تيأر يننكلو ءاسيئر مهدحأ ةعست مه ج روج نابرلل تعمتسا امك لصألا
V1 Gye 0اوسع  aginعبس  Gua Ci paneفاسنلاو.لاخيرلاو تاديسلا  

 نمرأو سكذوثرأ مور ؛نادوسلاو رصمو نانبلو ةيروس نم اوناك

 .نييليجناو سكذوثرأ طابقأو سكذوثرأ نايرسو سكذوثرأ
claallيف . Gaalنايرللو ىل كيطغأ :ةطلسو ةردجس تناك  

 .ةثالث يساركو قطلق يسركو «مامحو ةلواطو ناريرس اهيف ةفرغ جروج
 تدع ندخل كلذ نبي < © 0 )39 2 ܗ
)0 
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 وحن مهعم تثدحتو «متيملا ةرادإ ةفرغ يف ةوهفلا مهعم تبرش سادفلا دعبو

 صمحب ءارذعلا انتديس رانزو ءسدقملا بيلصلا فاشتكا نع ela فصن
 هللا 65

 .دراب هؤاوهو اميغم ناك مويلا سقطلا
 ١919 رايأ * ܐ

 ةلوج يف هترايس يف ابيلص جروج نابرلا انذخأ ءءاسملا ةالص دعب

 لامجلا اذه قلخ يذلا هللا كرابت ءاهعدبأ امو رظانملاو ءناورسك يف

 .بيرختلاو بارخلا نم نانبل بر اي محإ cold يف يعيبطلا

 ܝ تيبملل رادلل اندع ابيرقت فصنلاو ةعباسلا يفو

 14V4 ناريزح '

 Ay Si gall دس يف ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 «ةبلاطو بلاط /٠0”/ وحنل سدقملا نابرقلا تلوان ءيهب لافتحا يفو

 .ميظنتلاو عوشخلا نم وج يف ؛( ةيلافتحالا ةلوانملا )

 انب طيحي «جيهب وج يف «نيلوانتملا عم روطفلا انلوانت «سادقلا دعبو

 .هانهاكو ابيلص جروج نابرلاو مهلهأ
 ) 4 *4 ناريزح ܫ

 انكرتف .صربق ىلإ ةفطاخ ةرايزب ءابيلص جروج نابرلا عم تمق
 ةعباسلا يف كلذو rg yee يف يلودلا راطملا ىلا )< OLS راد

 اهدوقي «يلبج يرنه ةرايس يف كلذو ce ge نابرلاو ܐܶܢܳܐ ءاحابص فصنلاو

SAY 
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 دقتعأ بيبح همسا لجر ؛ىوأملا يف يتفرغ لباقم يتلا ةفرغلا يف ءرهظلا

 هتيأر مهملا ءنخديو برشي ناك ءناطرسلاب هضرم مغر «ةنراوملا نم

 :هتفرغ ىلإ تلخدو ترثأتف ءامظعو ادلج راص دقو ءاهل ܨܢ ܨܛ ةلاحب
 ءاعشختم تبلطو هيلع تيلصو ؛ههجو ىلع بيلصلا مشري نأ هنم تبلطو
 ءانيم ىلإ هلصويو هاياطخ هل رفغيو ةايحلا هذه مالا هنع هللا ففخيل

dal ylتلخد «ةفيظن ابايث هوسبلأ نأ دعبو ءيفوت «نيتعاس وحن دعبو  

 سدقملا ليجنالا نم لصفب اهتقفرأ ىتوملا ةالص ةموق «هندب ىلع تيلصف
 ̄ هللا dom) clings نم

  Spallيف  Lay 10ركب تاديو ` 5 ةءارق `

 انأو يتفرغ جراخ أرقأ ؛ةسداسلا ىتح احابص ةسماخلا نم موي لك «ةيناث
 هأرقأ ام ينملعُي نأ ىلاعت هلأسأ ؛هتءارق تيهنأ هللا نوعب اذكهو «ىشمتأ

 نيذلل حرشأ نأ عيطتسأل «نيسيدفلا هلسر مالكو ܚܠ ܦܘܠܐ همالك نم

 .ناينبلل مهديفي ܐܝܘ .ءينوعمسي

 ) 4 »4 رايأ ¥

 ىتم نابرلا هب لفتحا يذلا سادقلا ترضح دقو ؛دوعصلا ديع

 سامشلا «؛متيملا دالوأ ىلإ ةفاضإلاب هرضح .متيملا ةسينك يف نوعمش

 ماملإ هلو «نيدتمو ءنمؤم لجرو ريرض وهو ءأجلملا يف ميقملا زوك زيزع

 CST وأ نيعبسلا وحن هرمعو «ةينايرسلا سوقطلاو ءسدقملا باتكلا يف
 نه هنكمت نمو ةةالصلا نلط#رباثيلاو عاملا Cpe اهيلعت هذه 7
 .نايمعلاب ةصاخلا ( ريارب ) ةقيرط ىلع «ةسدقملا ليجانألا ضعب ةءارق

 هتجوزو «ةربزك بوقعي نب سايلا نوقايدفألا سامشلا هرضح امك
 .مهظفحو هللا مهكراب ءامهتنباو «ةربزك دحألا دبع سامشلا موحرملا ةنبا

oA \ 
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 ىعدُي نم مهنيب «ةينايرسلا ةطبارلا بابش نم ةسمخ اليل ينراز
 .ءادعألا نم مهظفحو «مهلوقع هللا رون ءجروج وبأ

 ١9184 رايأ 14

 راطمأ تطقسو ܨܚܘܐ نم رثكأ مويلا دتشا دربلا ءسمأ لثم هتيضق

 .رخا ىلإ تقو نم
 ١919 رايأ ) ܘ

cd ys jeهفيصتلا و ةنماكلا نو  DUNE gall Laueة.. مثعأ ءاينكي ىف اذه  
 يت يسع Hm يف ܝ و ܨܦ ܕ ء«هريرع

 ١9194 رايأ )

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «ةمايقلا دعب سماخلا دحألا

coilىف كلو  deat)ىلع.«نيلصتلا نم. روهمح هريشخ ءاحايص  
 .هدالواو هتوخاو ءرمسا ميهاربا جروج موحرملا ةلمرا مهسأر

 AGG نيرشع تقرغتسا ةملك ىتم نابرلا ىقلأ سادقلا ماتخ ىفو

 ؛ديقفلا لهأ عم هانلوانت ءادغلاو ءموحرملل ةنسلا زانج ةالص انمقأ مث «هدلاوو

 .هتوخأو «هدالوأو هتلمرأ ظفحو ca همحر «تاديعب يف نئاكلا هراد يف

 14V4 رايأ ¥¥

SA. 
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 ىلإ ىتم نابرلا عم متيملا ةرايس يف تلزن احابص ةعساتلا يف
ryفالع ليئاربج نب ميلس ديسلا نانسألا بيبط دنع ينلزنأ ثيح . 

 ةدحاولا ىتح هتدايع يف تيقب دقو ءىتم ركذأ ال بلح يف هتللك انأ تنكو

 نابرلا عم تعجر اهدنعو ءسمأ علخنا يذلا ؛نسلا محل امثير ءرهظلا دعب
  هلمع كرابو هللا هكراب  ميلس روتكدلل اركش ؛هترايس يف ىتم

 | 4¥4 رايأ ٠

 :ةناشطعلا يف مارفأ رام متيم ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 جرب يف نايرسلا فاشك نم ريبك قيرف اهرضح ةنالم ةسينكلا تناكو

 نم قيرف هرضح امك ؛متيملا بناجب سمأ نيعمتجم اوؤاج Guill ءدومح

 تيقلأو تسمحت دقو ؛ةزجعلا ىوأم فويض ضعبو Lda pally نينمؤملا
 دعب وهو لبانسلا ةكرب ىلع اهراكذتب انلفتحا يتلا ءارذعلا ةديسلا نع ةملك

 . هب ىلحتت تناك يذلا عضاوتلا نع تملكت ١5 edie وحن

 سايلا ديسلا agin ءدامعلا لهأو .ءفاشكلاو نيلصملاب تيقتلا دقو

 يسيلدب عيدو عمو هعم يل ةروص هتيرأ دقو ءدمعملا لفطلا بيسن .؛هيسدق

 ١97 وأ ١95٠0 ماع cold نحنو cole يف اهانروصت «يجليت سينأو

 .اهيلع روصيل اهذخأف

 أدبو ءروهزلا ضعب ىذأ امم ءرطملا نم اريزغ ءامسلا ترطمأ
 Carib دربلا

 * ) رايأ ١9194

 يشم نيب ,ءنوعمش ىتم نابرلا بألا ةفرغو يتفرغ يف هتيضق

 ܕ
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 يفو ؛هل اركش يلبج يرنه ديسلا ةناشطعلا ىلإ هترايس يف ينذخأ
 روضحبو متيملا ةرادإ ةفرغ يف ينراز .ءفصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 ةسردم ريدم نايسيكرس فيتاد نارطملا ةدايس ,ءنوعمش ىتم نابرلا
 .ةرايزلا هذهب انررس دقو ءسكذوثرألا نمرألل توهاللا

 ) 44 ناسين ¥ ܘ

 نابرلاو ترز رهظلا دعب ةعبارلا يفو ءىتم بألا ةفرغ يف ةيضق

 حرف سايلا نارطملا ةدايس ميقي ثيح ءقلع نيع يف صربق ةينارطم ىتم

 يلط ثيدح دعبو etal يب بحر دقو ءاهعباوتو صربق ىلع «ةنراوملل

 نم كلذ ريغو «ةينارطملا ماسقأ ليمج سرطب يروخلا بألا انرود ءادج

 ̄ هللا مهكراب - تيأر امل تررسف «ءديدجو ميدق ءانب
 | 4¥4 ناسين ¥

 عم مادقألا ىلع ايشم انلزن ءاحابص ةعساتلا يف ؛لامعلا ديع مويلا
 بوقعي رام مساب ةسينك اهيلع ىنبت يتلا ضرألا ىلإ dele نم قيرف

 يف لامعلا هلكأيل حبذف «ةيده افورخ نينمؤملا دحأ مدق كانهو ܨܒ ܨ ܝܚܐ

(sauceدقلف ءسرطب سقلاو حيسملا دبع سقلاو جروج نابرلاو انأ امأ  
 ئفاكيو «ناينبلا اذه مهعم هللا لمكيل انوعدو لامعلا لمع انكرابو انيلص

 .نومدخيو نوعربتيو اوعربت نيذلا
 ١919 رايأ ܐ

gullعطتسأ ملف «يعيبطلا ريغ ينس رسكنا مويلا ءسمأ لثم اضيأ  

 ١5919 رايأ 4

oVA 
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 ىلإ ينذخأو هترايس يف ابيلص جروج نابرلا ءاج «ءادغلا دعب

 دس يف ءارذعلا ةسينك ىلإ انهجوت ءرهظلا دعب ةعبارلا يفو ܘ ܨ )ܬ
 سرطب سفلاو اموت حيسملا دبع سقلاو نابرلا عم تلفتحا ثيح .«هيرشوبلا

 يف تيشم دقو ؛بيلصلل ةدجسلا سفطو ةميظعلا ةعمجلا سقطب ءوطب

galنيريثكلا تانمؤملاو مينمؤملا فوفص نيب ةسينكلا جراخ ىتح ܘ  

 هذهب ةظعومك «ةيلاجترا ةملك ابيلص جروج نابرلا ىقلأو call دمحلاو
 ىلإ هترايس يفو جروج نابرلا عم تلصو clas ةعباسلا وحنو ؛ةبسانملا

 0 4 سي 9: تح يلا
( 4 "4 Cylon ٠ 

 هرضح cal pil رام متيم ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مويلا تلفتحا

 تانه دقو «تانمؤملاو نينمؤملا نم قيرفو «ةناليه ةبهارلاو ىتم نابرلا

 نإ فيك OB مهل تحرشو «تاينمتلا قدصا مهل اينمتم «ديعلاب عيمجلا
 . و ءيحور وه ءاندايعأ يف نييحيسملا نحن انحرف

 .مهتديعف نيلصملاب «متيملا slab ةفرغ يف تعمتجا ديعلا دعب

 .مالسلاو ةكربلاو ريخلا ةنمزأو حرفلا دايعأ مهل تينمتو

VY4 ناسين  / ¶ ( 

 يناثلا وهو «متيملل مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلا ترضح

 ديع ةبسانمب ةملك ىقلأو ءنوعمش ىتم نابرلا هب لفتحا «ةمايقلا ديع نم
 .سمأ موي نم ليلقب il نولصملا ناكو ؛«ةمايقلا

 امأو .متيملا ةرادإ ةفرغ يف ؛ءنيلصملا يناهت تلّبقت سادقلا دعب

 .ىتوملا ضعب ىلع يلصيل ةربقملا ىلإ لزن دقلف ىتم نابرلا
 ١51784 ناسين ܙ ܙ
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 نابرلا بألا ينقفاري ترز ءاحابص فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف

 يف سكذوثرألا نمرألا ةيكيريلكا ءيمارفألا متيملا ريدم نوعمش ىتم

 :نايسيكرس فيتاد نارطملا «ةيكيريلكالا ريدم ةدايس ܝܢ ܨ ܨ ثيح ءايفكب
 ءاضق دعبو ؛هب تررس امك يب رس دقو ءاقباس بلح يف نمرألا نارطم

 ةدمل يرابلملا نيماينب بهارلاب انيقتلا ثيح متيملا ىلإ اندع نمزلا نم ةعاس
 ىلإ داع دقو «ةيكيريلكالا يف هل ضارغأ ضعب ذخأل cle «قئاقد رشع

LL, adi £ «jesنابزلاو . Lue Lie opisاهدعب «رسوظلا  
 - هلل اركش  ةحارتسالاو ءادغلا ماعط لوانتل يتفرغل تفرصنا

  VAناسين ١99

 سادفلا مارفا رام متيم ةسينك يف ترضح دقو .ءرارسألا سيمخ

 نيدلا ܢܫܐ بالط هرضح امك ؛نوعمش ىتم نابرلا هب لفتحا gall يهلإلا

 راد فويض ىلإ اضيأ هذخأ امك ءسدقملا نابرقلا اولوانتو مهتفرعف قبس

 .ءاسنو لاجر نم ةزجعلا

 سرطب ناكف «مادقألا ليسغت سقط ةمدخب انمق ءًءاسم ةعبارلا يفو

 نينمؤملا دالوأ نم tly متيملا بالط نم Sen oll ةيقبو cal pall ونوفلملا
 رضح كلذك ,ءدوعسم يربص نوقايدفألا هأرق ليجنالاو ءانعم اولص نيذلا

 ءافح ةعئارو ةيعوشخ ةلفحلا تناك ءاموت ليئافور يروخلا {ate نم

Laسقطلا ةعورب ادج اوبجعأ طقف لايع ةعضب اوناك انعم نولصملا  

Stهلآ |  

 .نانبلو ايروس نيب Ae ghee تايقربلا نأ ليقف ءكريرطبلا انديس
  8ناسين ١994
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 تنك سفنلا قشبو جراخلا ىلإ ܵܘ gall يف انيشم دقو cama gly نيلصملاب
 تاعربت نم ةسينكلل مويلا ةليصح تناكو cola Ms AS نم .ءيشمأ

 لمح «ةينانبل ةريل فلأ ةرشع ينثا وأ ةرشع غلبمب رّدقي ام ءتاكارتشاو

 عم تهجوت دقو ( يلديص ) مارفأ فسوي نبا «ةينانبل ةريل © ܀ ܀ ب ةنوتيزلا

 روف ءارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف كلذو «ةئنهتلل هراد ىلإ جروج نابرلا

 حيسملا دبع راد ىلإ ةرايس يف جروج نابرلا عم ريسلا انلصاو مث

 دبع رهص حالش يماس راد ترز ثيح ءانامرب يف يمع نبأ سيسف
 .مسدلا ءادغلا ماعط انلوانت Gus حيسملا دبع 3 ٠١ ةدمل حيسملا

 ܚ ةناشطعلا يف متيملا ىلإ جروج نابرلا ينعج ܥ رهظلا دعب ةثلاثلا يفو

 هلل أ ركيش

 سقط لمعن ملو add ضرفلا ةالص انيلص ةناشطعلا يف مويلا

 .نيلصم دوجو مدعل ةريهنلا
 \ 4 "4 ناسين ) ܘ

 ؛ةيماح سمشلاو ليمج سقطلاو ةعاس وحن تيشم اضيأ مويلا
 ةرشاعلا ةعاسلا وحن co teal ةرادإ يف ىتم Oh ase ىلإ تعجرو
 .فصنلاو

 ؛ةيروس ةريل ةئمسمخ متيملل ةيده ينم ذخأي نأ يضر رارصإبو

 Tae اريخأ لببق ينم حاحلإب يننكلو ءائيش كنم ذخأن نأ انيلع راع لاقو

 - يب امهتيانع ىلع ةناليه ةبهارللو هل

VV١9/8 ناسين  

 ܘ ¥ ܟܒ



١| ¥ 4 

 يف عطقتم مون دعب تمقو OU ةعساتلا يف يتفرغ كابش تحتف ليللا يف

 ܒܐܪܒ ةيسفاخلا
 ) 4 "4 ناسين '

 يتيكاج تسبل ةجردل «درابو «مويغلاب دبلتم وجلاو ca gall انحبصأ
 .حابصلا ةالصل تهجوتو

 قباسلا ءارزولا سيئر وتوب يلع راقفلا اذ نأ «ةعاذإلا نم نيبت

 ناتسكابلا سيئر ce Sal قدص نأ دعب ca gill رجف مدعأ دق ناتسكابلا يف

 تبلاط يتلا ةريثكلا تاءادنلا ءطئاحلا ضرع ابراض Gall» ءايض لارنجلا

 .ملاعلا يف ةريثكلا هتيبعشل ارظن ءوتوب نع وفعلاب
 ١891/9 ناسبن £

 dis ىمعألل حيسملا ديسلا ءافش ىركد be gual دعب سداسلا ܠ

A١9179 ناسين  

 ܨܥ تعمتسا دقو ؛ةيبرغلا سئانكلا ىدل ةنيزحلا ةعمجلا مويلا

 كلذكو «؛ةبسانملا هذهب «ةينيدلا تاملكلاو ديشانألاو تاولصلا هدعبو رهظلا

 .ينانبللا نويزفلتلا يف ةينيد دهاشم

If١91١/9 ناسين  

 يهلإلا سادقلاب تلفتحا احابص ةعساتلا يفو «نيناعسلا دحأ مويلا

 اجراخو Alo ةنالم ةسينكلا تناكو ؛ةيرشوبلا دس يف ءارذعلا ةسينك يف

 ܕ \ ܀
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 بألا عم متيملا ةرادإ ةفرغ يفو يتفرغ يف «ةناشطعلا يف هتيضق

 ءطيشنلا ܨܒܘ نابرلل ةيده متيملا هسينكل تبتك دقو ءنوعمش ىتم نابرلا
 نم ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تاموق يف ىلتت يتلا «ةينايرسلا تايبألا ضعب

 .سيمخلا cele YT ce LEE ءنينثالا ) ءينيعبرألا موصلا ليل تاولص

 .ينيعبرألا موصلا نم دحأ لك تايسمأ يف ىلتت يتلا ديشانألاو ؛( ةعمجلا

jar.4 ¥4  ( 

aSةرادإ ةفرغ يف مهب تعمتجا دقو «نيليلق نولصملا ناكو «متيملا  

 . عتمم يحور ثيدح يف «متيملا

 نأ ةعاذإلا لوق بسحب نيبت «ناريإ يف ءاتفتسا ىلع ءانب مويلا

 مويلا اذه ربتعاو ؛ةيمالسإ ةيروهمج !Oly نوكت نأ ىلع اوقفاو ةيرثكألا

 اهخيرات لصي يتلا ناريإ ةيروطاربما تيغلا كلذبو «ةبسانملا هذهل اديع

 .ريغتي ال وهو رّيغملا ن ناحبسف تضم ةنس ١0٠٠ وحن ىلا

 9١١ا/89 ناسين ١

 .نوعمش ىتم نابرلا عم متيملا ةرادإ ةفرغ يف هتيضق رهظلا ىتح
 ̄ هل اركش  ةصاخ ةقالح ةنيكامب يسأر رعش Gal يذلا

 ىلإ سدقلا نم ليئارسا ءارزو سيئر نغيب ديسلا لصو مويلاو
 سيئر تاداسلا رونأ دمحم ديسلا ةوعدل ةيبلت ةيمسر ةرايز يف ةرهاقلا

 يف نيتلودلا نيب مالسلا ةقيثو امهرارقإ دعب Ay pall رصم ةيروهمج
  ملاعلا ءاحنأ لك يف مالسلا ققح مهللا  نطنشاو

 يفو [Pe] توريب يفو ؛/47/ ةرهاقلا يف ةرارحلا ةجرد تناك

 ينناف ةجردل «ةريثك ةرارحب انرعش ةناشطعلا يف نحنو (/¥¥/ سلبارلد

 ܕ ܫ
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 رصم نيب مالسلا ةيقافتا عقو all نم ةعساتلا ةعاسلا يف

tl palsرصم ةيروهمج سيئرو ءرتراك ةيكريمألا ةيروهمجلا سيئر  

dy palرونأ دمحم  Galaعيقوتلا اذهبو «نغيب ليئارسا ءارزو سيئرو  
 celal اضف Ae .نيثالث ALL نيتودغ Ul نيتللا «نيتلودلا نيب مالسلا لح

  بوعشلا عيمج ىدل نييقيقحلا كمالسو كنمأ دطو مهللا «ديرشتلاو

 ةميظع تناكف ؛ةضراعملا ةيبرعلا لودلا ىدل لعفلا ةدر امأو

 اوربتعاو «نيينيطسلفلا ىدلو قارعلاو ةيروس يف ةصاخ ادج ةميظعو

 ae pec eee age 3 ܪ sal) Ge Le she :كتاذاسلا رونأ سيئرلا

 تابوقع رصم ىلع اوضرفي نأ عقوتمل ! نمو «ةينيطسلفلا ةيضقللو

 نوعمتجم داصتقاالاو برعلا ةيجراخ ءارزوو ةصاخ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚ ܕ ةيداصتقا

 4 ܐܶܪܥ «نويزفلتلا 4 ةشاش ىلع اندهاش (aa «تابوفعلا هذه ay .دادغب يف

 lest نوكي نأ وجرأ ىذلا مالسلا دهشمل ادج تررسف «ةدهاعملا عيقوت

 .الداعو اتباث

١919 ai 5 

 سادقلاب نوعمش ىتم نابرلا لفتحا دقو «ينيعبرألا موصلا فصن
 يف ملعملا مارفأ سامشلا هرضح امك هترضح «متيملا ةسينك يف يهلإلا

 ءسدقملا بيلصلا تحّيزو ءابلاط /١5/ مهددعو متيملا بالطو متيملا

 تهجوت اهدعب ءاحابص فصتنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ةالصلا نم انعلطو

 .اليلق تيشم ثيح تعلط dels دعبو «يتفرغ ىلإ
vA14 راذأ V4 

 ܘ ܙ



1:9 ¥ 

 تأرقو سقطلا ةءادرل يشملا نم اليلقو ؛يتفرغ يف مويلا تيضق

 .هللا ءاش نإ دحألا 1:5 نيادقلل ادادهتما ءانيبلا 9 ةالص يف ليجنالا

 ١9/94 ܨ |[ ¥ £

 ( ةيناعنكلا دحأ ) ينيعبرألا موصلا نم عبارلا دحألاو ܘ Lal ديع

 ae :ريكح ؛متيملا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو

 مارفأ ونوفلملاو Aida» ةبهارلاو ىتم نابرلاو ؛متيملا دالوأ ىلإ ةفاضإلاب

 .متيملا يف ملعم

 اورضح نيذلا نم قيرف عم ثيدح يف تعمتجا «ءسادفلا دعب

 :هتيب ىلإ مهنم لك بهذ اهدنع ءارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىتح سادقلا
 .ةحارلاو celal ماعط لوانتل يتفرغ ىلإ ت تهجوت انأو

 ديسلاو ءىتم نابرلا عم متيملا ةرادإ ةفرغ يف تنك ؛ةثلاثلا دعب

 ةزجاع وأ زجاع وأ «متيملا يف هل دلو ةرايزل ءاج نم عمو رازاع بيليف
 ةالصلا دعبو .ءفصنلاو ةسماخلا يف ءاسملا ةالص ىتح ءأجلملا يف

 ̄ هلل اركش يتفرغ ىلإ تفرصنا
 ١91/894 راذآ ¥ ܘ

 .حابصلا ة ةالص يف نحنو ءاحابص دربلا طقاست دقو ܀ رطمم مويلا

 نإف ؛هلل اركش ءرطم ىلإ ريشي وجلاو .عطقتمو ءريزغ رطم لطه مث

 .درابلا وجلا اذه لثم ىلإو ءرطم ىلإ ةجاحب لازت الو تناك ضرألا
 بألا يناطعأ دقو ءانتفرغ نم جرخن نأ عطتسن ملف دربلل ارظن

 دربلا ماد ام يرحلاب وأ ءنيمويلا نيذه يف هب رثدتأل وطلاب نوعمش ىتم

erهلل )ܒ  

 ܘ ¥ ܙ
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 راق ܢܨܪ هللا مهظنحيل مهل توغد اريخأو «تالوطبو حيرجتو دافتنا

 ةمالسلا مهتقفار  هنم اوتأ ثيح ىلإ اوداعو ينوعّدو «نانبل يف لاتقلا

 .تمن ةرشاعلا ةعاسلا يف .ةيهلإلا ةيانعلا مهتظفحو

14V4 jis 5 

 ةالص دعبو ... و فصنلاو ةسماخلا يف تقف سمأ لثم كلذك

 يفقتلأو ىشمتأل تعلط «ةليلق ةحارتسا دعبو ءيتفرغل تعجر حابصلا
 ىلإ ةعاس فصن ةدمل تلخد ةرشاعلا يفو ءرازاع بيليف ديسلا عم ةشدردب

 تحرتسا مث ؛ةزجعلا رادب صاخلا فصوتسملا ةفرغ يف ةدوجوملا مامحلا

 نابرلا بألا ءاج ةعبارلا يفو ca gill مث ءءادغلا مث ءرهظلا ةالص تيلصو

 مالسلاو يترايزل ءيموص وباشو يلبج يرنه ناديسلاو clube جروج

 هتيب ىلإ جروج نابرلا يناعدو ig اورس املثم مهب تررسف ؛يلع
co ie liهللا كلذ دعبو هللا ءاش نإ متيملا يف سدقأس دحألا موي تلقو  

 عب رك

 ةلازإ صوصخب «؛بيليفو يرنهو وباش مامأ das تثدحت دقو

 امم كلذ ريغو نوعمش ىتم نابرلا نيبو هنيب مهافتلا ءوسو ةيساسحلا

 ؛ىتم نابرلا عم عوضوملا سفنب تثدحتف قبس امك «نينمؤملا ىلع سكعني

 وحن دعبو .رخآلا ىلع دحاولا ناملسي امهنأب املع ءابواجت عمسأ مل نكلو

 ةالص دعب .مهترايز ىلع مهل اركش ܫܩ نّمو جروج نابرلا داع ةعاس
co lullينفرغ ىلإ تدع . 

yr١91/89 راذأ  

ov. 
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 ظفح «ةبهارللو هلل اركش ءايهش اماعط ءيتفرغ يف هتلوانت ءادغلا
 .ةحارلل تدلخأ مث «هتلئاعو يسدقلا يماس ديسلا هللا

 عم ةشدردللو ءيشملل يتفرغ نم تعلط ءفصتنلاو ةيناثلا دعب

 نويزفلتلا عم ءيتفرغ يف ترهس «ءاشعلا دعبو ؛هريغو رازاع بيليف ديسلا
 ءاهل اركشف يتفرغ ىلإ ةبهارلا هتلقن نويزفلتلا نأب املع ءاليل ةعساتلا ىتح

 ىلإ دجو نم لك لحريو ءفصنلاو ةنماثلا يف رابخألا اوعمتسي نأ ىلع
 هنن رش

 ١ راذآ ١918

 يف يشارف نم تمق يننأ الإ ءهفصنلاو ةسداسلا يف ةالصلا

 تأرق مث تحرتسا مث ؛«تبعت ىتح تيشم «ةالصلا دعبو ءفصنلاو ةسماخلا

 مهمحر ىتوملا ىلع تيلص Cus نفادملا ىلإ تلزن مث ءراونألا ةديرج يف
 لبق «ةقيقد نوعبرأو سمخو ةعساتلا ةعاسلا يف يتفرغ ىلإ تدع مث هللا

SS. ygهذال  

 نم يمتيو يتلوفط تركذت دقف «يملاعلا لفطلا ديع موي ةبسانمب

 هللا اهمحر يمأ تنتعاف ءتاونس سمخ وأ عبرأ نبا انأو يفوت يذلا يدلاو

 .ةلحز يف انأو «نيدرام يف ( ) 4 £ ) ماع تيفوت ) dine ةيبرت يتيبرتب

oh Sa 3:13 5 Sxܒܒ: 0:05 )3  | 

 ام اهيف يرتشيل «ةينانبل ةريل نيسمخ يتاناكمإ بسحب تيطعأف ؛ةصاخ
 راد ) يسدقلا يماس ةفاضم راد فويضو «ماتيألل تايولح نم هل ولحي

 .( ةزجعلا

 ةطبارلا بابش نم ةسمخ مهلوق ىلع يترايزل ءاج ليللا يف

 بابلا مهل حتفو ماقف ءيدنع رهسي نوعمش ىتم نابرلا ناك دقو «ةينايرسل
 Aad) معط ¥ هرثكأ ثيدح يف فصنو ةعاس وحن مهعم انرهسف «ءيجراخلا

 ه5
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 .ةيكيريلكالا يف ةفرغ يف نكسي يذلا ءرازاع بيليف ديسلاب تيفتلا
Lalit,ةفلتخم ثيداحأ انثدحتو «قدنفلا تاقفن . 

 OY «ريغتت مل يتاعابطنا ءنكلو cli sy رورسم UI يتهج نم
 - انب هللا (Gab - رثكأ وأ ببسل هريغ دقتنيو ثدحتي دحاو لك

 959 وك الزل ةعساتلا ىتحان رهسو .:ءاشعلا lab 3 اريخأ

 - هلل اركش يتفرغ يف ةحارلل تدلخأ انأو «؛همتيم ىلإ ىتم نابرلا

 ثيح ءيشارف ىلإ تدع ءيهجو تلسغ نأ دعبو ءاحابص ةسماخلا يف

 يبايث تسبلو «يشارف نم تمق اهدنع .ءفصنلاو ةسماخلا ىتح اليلق تأرق

 ةالص تيلص ثيح «متيملا ةسينك هاجتاب يتفرغ نم تجرخ مث

 مهيملعم دحأو ءاميتي /"1/ مهددعو هبالطو ىتم نابرلا عم حابصلا

 ( ميحشالا يف ) فصنلاو ةسداسلا يف كلذو .( خزأ نم ) مارفأ سامشلا

 بيليف ديسلا عم ثدحتاو حيرتساو ىشمتا تنك ةعساتلا ىتح ةعباسلا نمو

 .ويدارلا ܝ ءعمتساو ءرازاع

 نوعمش ىتم نابرلا تيارف ءمتيملا خبطم ىلإ تلزن ؛ةرشاعلا يف

 ماعطلا ءيهي «هنم رمدتي all رمألا .هخابط دوجو ܕܠܫ «هسفن متيملا ريدم

 .ماتيألل

 نابرلا هبعتي يذلا بعتلا رادقم تسمل دقو ةعاس فصن دعب مث

 .يريمض بسحب يتاظحالم تيدبأ دقو Aa] go ةماع ثيداحأ ةرادإلا ةفرغ

OVA 
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 هثالث مهبلط بسحب سادقلا رضح دقو ءاواح سويريوس نارطملا هنواع

١91/894 jal VA 

 هعمو ديوسلا يف ةيرثوللا ةسينكلا ةفقاسأ سيئر ؛ةيكريرطبلا راز

 يف يرادإلا وضعلا سكذوثرألا مورلا نم بيبح يباك ديسلا مهنيب ةيشاح

 اولوانتو ءءاسؤرلاو قشمد ملاعم ةرايزل اوؤاج ؛«يملاعلا سئانكلا سلجم
he chet aia3 رب رطبا ةدلاع  < < Sy Ma :+ 
 00 ܤܢ

olay ( 44 "4  ( 

 يف ءرهش نم رثكأ امبر ةهزنب مايقلل LS yy pal تعدو

 ةرايس يف وباش دحألا دبع نابرلا تقفارف  نانبل Liss  ةناشطعلا

 وجت Liha gd 5 Set ىف كوردب ىلإ اسيل ةلئامبلا ةيكريرطبلا
 ىدحإ «ةناشطعلا يف يسدقلا يماس ةفاضم ىلإ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا

 ... ةفاضملا يف افيض تلزنف «ةناشطعلا يف ةفئاطلا تاسسؤم

 مارفأ رام متيم ريدم نوعمش ىتم نابرلا بألا ءاج ليلق دعبو
 يب بحرو «ةيمسرلا رئاودلا يف .ةفاضملا  أجلملا نع رشابملا لوؤسملاو

 all جاتحأ ام لك يف يتمدخل هدادعتسا ةبحم لكب رهظأو ءاراح ابيحرت

 .ةبهارلا كلذكو يبلق لك نم هتركشف

 ىلع ةريخألا لبق يناثلا قباطلا يف ١١ مقر ةفرغ يل تيطعأو

Gilaءرسيألا  Uglyةكرتشم عفانمو مامح  ... 
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 نم قيرفو هتنهكو Ua gs سويروغيرغ رام ةيشربألا نارطم ةفاين ؛هتسادق
allيرودب اضيأ انأ مهتعدوف ») لاثمتلا ) بلح جراخ ىتح  Wieالك  

cageةيبلقلا تاينمتلا نسحأب انحوي سويروغيرغ نارطملل ايعادو . 

Linksܐ انلصوق ءروسكو نيتعاس يف نصح ىلإ قيزطلا  
 ةفاين انلبقتسا ثيح ءفصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف صمح ةينارطم

 .ةدحاولا ةعاسلا يفو Sle يروخلاو ابانرب سويطالم رام اهنارطم
 نم ةقباس ةوعد ىلع ءانب هراد ىلإ انذخأيل ءرطاخ وبأ تمكح ديسلا ءاج

sakانح تنب ةميهف ةديسلا هتجوزو ؛ةطحملا يح يف ةرماع هرادو  

 ܘܐܫܟ انلوانتف ءاضيأ نيدوجوم اناك نيذللا ولخ بهار هزور اهتدلاو يسيلدب

 «تعفر هقيفشو تمكح ادلاو اضيأ freee ناك > ܨ 33326: )

 تمكح ديسلل نييعاد نيركاش رادلا انرداغ فصتنلاو ةثلاثلا ةعاسلا يفو

 ناك «ةليبن فطاوع نم هودبأو ةرخاف لكآم نم هودعأ ام ىلع هتجوزو
 RE | 03533 134 ܩ

 cen انكرت رهظلا دعب ةقيقد نيعبرأو سمخو ةثلاثلا ةعاسلا يف

 ىلع هلل دمحلا ةقيقد نوعبرأو سمخو ةسماخلا يف قشمد ىلإ انلصوف
 .ريخب لكلا اندجو ةيكريرطبلا يفو «ةمالسلا

V4v4 Sai vy 

 روع دمعت ةيراذر يف هيلإ تهجوت ضيرم نم بلط ىلع ءانب

 هيكيريلكالا ةسردملا بالط دحأ اموت ةقيقشو هللا هافش

Veo١91089 راذآ  

 سادقلا ترضح دقو .علخملا دحأ وهو ءموصلا نم ثلاثلا دحألا

 تى ܪ
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 اهيف ثيح «ةديدجلا هباينلا ىلإ حايزب هتسادق عم Liga si سادقلا دعب

 هللا مهكراب ءديدجلا مهيعارل ادرف ادرف ةيشربألا ةئنهت ىرج اهيفو «ةعاقلا
 .مهب هأنهو 4s) مهأنهو

 ةعبارلا يفو ܡܹܢ ܝܚ ܕ لكأنل ةينارطملا ىلإ اندع ةدحاولا يفو

 .اليل ةعساتلا ىتح راوزلا عم انكو ءءاسملا ةالص انيلص

 قودنص نم ينايطعي نا its يف نايلملا ناسلجملا ررق

 ناديسلا اليل غلبملا مدقو «ةيروس ةريل فالآ ةسمخ هردق اغلبم امهيتسينك
 غلبم يأ ذخآ نأ رارصإب تيبأ يننكلو ءوردب داؤفو يروخ فسوي رييب
 ܐ ܟ ܐܟܫܠ( دنع غلبملا اوعدوأ امهرارصإ هاجت نكلو ؛ةسينكلا نم ناك

 نإ هيلإ جاتحأ نلو ؛هبلطأ تجتحا اذإ يكل cal pl انحوي سويروغيرغ

 .مهتبحم ىلع اركش لك ىلع ܘܠܠܐ ءاش
 :ةظحالم

 غلبم يأ ىلإ جاتحأ مل ةينيدلا تامدخلاو نينسحملا لضفب اعبط

 .نيتسينكلا يف روكذملا غلبملا يقبأ اذكهو «ناك

 ١ راذآ ١91/9

 زكرم ةكسحلا ىلإ ادئاع ءبلح رداغ ءاحابص ةسداسلا ةعاسلا يف

 هتقفار ,ءسقايرق سواثاطسوا رام نارطملا ةفاين ءراطقلاب كلذو «هتيشربأ

 ةعضبو ةنهكلا ءابالاو انحوي سويروغيرغ نارطملاو هتعدو دقو ؛ةمالسلا

 هللا ركش سقلا هتقفار ءبلحب راطقلا ةطحم ىلإ نييناملعلا نم صاخشأ
 .هللا رصن

 نيسمخ وحن ؛كريرطبلا ةسادق عادول coils ةينارطملا يف عمجت

 يف هتقفرب Lily ate هتسادق كرت دقو «ةثالثلا ةنهكلا مهمدقتي صخش

 عدو دقو ءقشمد ىلإ نيدئاع hd» دحألا دبع نابرلا اهدوقي هترايس

 ܕܒ 65



1 4 6 

 \ 4 4¥ راذآ 4

 ةدايس ءهللا رصن هللا ركش سقلا ينقفار ءرهظلا لبق ترز

 ̂ ܝܒ ܟܘ ةبسانمب قيدصك ؛نيتاللا نارطم يقيقع اروتنوانوب نارطملا
 .نسحتب هتحص هلل دمحلاو هتحص نع نانئمطالل

 ١918 راذآ ٠

 سجرج رام ةسينك يف الفاح ناك مويلا ءموصلا نم يناثلا دحألا
cola,مهلمحت اوذخأف «ةسينكلا يف ةلماعلا ناجللا نع نولثمم عره دقف  

 بلع نارا ܒ
caelلابفتسا هل ىرج ثيح نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك ىلإ  

 .عئار

 هولبقتسيل كريرطبلا ةسادق اوذخأو ةينارطملا ىلإ ناجللا Gale مث

 Bel يتايرت 077 57(
+ 

 يف يهلإلا سادقلاب ميهاربا انحوي سويروغيرغ نارطملا لفتحا

 مث «( ةيلوتلا رمأ ) نوقيئاطسوسلا يركش سقلا ىلتو سجرج رام ةسينك

 يعارلا ليجنا ىلتف ءيسركلا ىلع اعوفرم نارطملا ةفاين بيصنت ىرج

 نارطملا ةفاين هبقعأ مث كريرطبلا انديس نم ةملك كلذ بقعأ مث ؛حلاصلا

 ܒ

 ةسينكلاو ءادج عئار وج يف «سادقلا دعب حايزلاو هلك اذه ىرج

 alee اه راخو الشاور ةيساغ
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 ناجو يسيلدب سينأ ناروتكدلا ينصحف نأ دعب تهجوت سمأ
 (OY سيل نانئمطإلل كلذ ءاضيأ يبلق تاضبنل ططخ يذلا ؛يزاليش

 ىلع ةروص يل روص يذلا ءيج همصب ميلس روتكدلا ةدايع ىلإ تهجوت
 ءادج يننأمط يذلا ءيسيلدب روتكدلل ءاسم اهاطعأو ءيردصل ةعشألا

 لوبلا نمو يمد نم ةنيع ذخأو ءيجقارط 3 et عاج موحاو
aigهللا مهكراب ܫ < ارك . 

A١9189 راذآ  

 يف هتيشربأ ىلإ ادئاع ءبلح رداغ مويلا اذه رجف نم ةعبارلا يف

 كريرطبلا انديس 2 تفقفار ܨ ܒܡ ةعباسلا ةعاسلا يف

 ةعاق ىلإ ؛ميهاربا انحوي سويروغيرغو سقايرق سواثاطسوا نينارطملاو
 نفلا ةمظع نع ةرضاحم ىلا انعمتساو اندهاش ثيح «ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن

 امل ادج ترثأت دقو ءاناليتساك لاكساب بألا قيلعتو ضرعو ريوصت

 هتابرضب ءرهدلا اهيلع ىفع cd AS سئانك راثآ ةيقبل عئار نف نم هتدهاش

 مهتاقاقشناو مهتاماسقنا ىلع نييحيسملل ابيدأت كلذ لك .ةيساقلا

 ܝ هللا انمحد د

 ندم Sl (AGL pull تارودلل فوفص Lay JI (Ame نمو هتسادق دقفت

 مهترودو .مظتنم مهماودو هلل دمحلاو ريبك مهددع «تاباشلاو بابشلا

 ةنجل كرابو — هللا مهكراب  هانيأر امب ادج انررسو ءرهشأ ةثالث قرغتست
 .انح ناهرب ذاتسألا ةنجللا سأر ىلعو مهيلع فرشت يتلا ينيدلا ميلعتلا

01 
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 قرو ىلع ءادج معان فرحو نيريغص سدقملا ليجنالا نم نيباتك -£-
 ( تانامرف ) قئاثولا نم كلذ ريغو «ةيناطلسلا قئاثولا ضعبو
 .( رولب ةينيصو سأكو )

 ذاتسألا راد ءاموت يركش سقلا ينقفار ترز ًءاسم ةعباسلا يف

 رّسكت يذلا Lin نمؤملا لجرلا هدلاو ةدايعل ءنايرسلا يح يف انح ناهرب

DGهللا هافش  ثداح يف هعالضأ نم  - 

 راد ءاضيأ يركش سقلا ينقفاري ترز ءفصنلاو ةعباسلا يفو

 هكئنهتل ءنايرسلا يح: يف ةديدجلا زولك زونلا دبع ديسلا سدنهملا انزيزع
 تيجروج ةلضافلا هتجوز عمو هعم ءاكمس ءاشعلا ماعط انلوانت كانهو «هب

«plasانيضمأو ءيجغاط ديعس سدنهملاو نوطنأ سيدقم نوطنأ بيبطلاو  
 رونلا دبع ديسلا ينداعأ «ةرشاعلا ىتح ءعتمم ثيدح يف مهعم ةرهس

 هلفطو ىده هتلفطو هتلئاعو هللا هكراب هل اركش «ةينارطملا ىلإ هترايسب

 ناج ديسلا هقيقش لثم ميركو مودخ لجر وهف «هقازرأ يف كرابو ءردان
 .رولك

 ١ 4 / 4 ܪܐ ܘ

 سويروغيرغ نارطملا يئنهم عم ܢܥܠܟ ةينارطملا يف هتيضق
 - هللا addy  ميهاربا انحوي

 يكز ديسلا راد دارم يركش سقلا ينقفاري ترز ًءاسم ةعباسلا يف

 Aig ؛هتبحمو همركو هقالخأ ةثامدل ادج لع زيزع وهو يلطوبرخ
 كرام هنبا هدالوأو هتلئاعو هظفحو هللا هكراب «ةزاتمملا ةديدجلا هرادب

 .اريخ هآفاكو هقزر يف كرابو «هتدلاوو هيتنباو
 ١919 راذآ 5
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 ܢܨܚ مهئاقل دنع بلح ءانبأ ايحم ىلع تلجت يتلا ةيبلقلا فطاوعلاو ةبحملا

 في )0 ܒ oe يذلا رمألا

 هتسادق لبقتسا دقو ءادج عئار لكشب ترج ةماسرلا ةلفح

 روصلا تطقتلاو ؛ةينارطملا نولاص يف نيئنهملا روهمج ديدجلا نارطملاو
 نينمؤملا ةياعر ىلع هاّوقو ديدجلا نارطملا هللا قفو  «ةريثكلا ةيراكذتلا
 .اهتيعر امك  ةيوبأ ةياعر

 دهعملا سيئرو قشمدب يوابابلا ريفسلاو هتسادق عم هانلوانت ءادغلا

 .تاونس عبرأ ديدجلا نارطملا هيف سرد يذلا ءايلاطيإ امور يف يدنلريالا

 .يدنلريالا دهعملاو ناكيتافلا ةرضاح الثمم ايلاطيإ نم اصيصخ ءاج

 . وبناكوم معطم يف سوريلكالاو ةنراطملا روهمج نحن ءادغلا انلوانت
 £ راذا ١91/9

 يف cal pal رام ةسينك يف هتسادق عم اهانرضح ةحماسملا ةالص

 رام ةسينك يف LIS ءابيلص جروج نابرلاو ابانرب نارطملاو ءاحابص ةنماثلا

 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام ديدجلا نارطملا لبفتسا مويلا

 .نينئنهملا

 بئان يروخ فسوي رييب روضحب «ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام ديدجلا
 :يوحت ةصافلاو co pe y ءسجرج رام ةسينكل يلملا سلجملا سيئر

 .ةديحولا ةيطخلا ةخسنلا ينايرسلاب ريبكلا ليئاخيم خيرات باتك ١-

GUSىلع يسنك ليجنا  alaلازغ . 
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 ةسينك ىلإ ةنراطملا ةوخألا عم (ܬܢܝܚ)ܠܦ لزن ًءاسم ةعبارلا يفو

 اناق سرعل لوألا ܠܥܠ! لوخدل ءاسملا ةالص انيلص ثيح ؛بلحب د مارفأ رام

«Stalيللا دعم يار ا يح ماجا حيسملا ديسلا لوح ثيح  

 كارتشالل بلح ىلإ اولصو نيذلا ةنراطملا نأ نيبت ءءاشعلا دعبو

 سويسينويد نارطملا :مه ils ةيشربأل ديدجلا نارطملا ةماسر يف

 ةريزجلا نارطم سقايرق سواثاطسوا نارطملاو ؛مانهب سق سجرج

 نارطم ابانرب سويطالم نارطملاو ؛ةنراطملا ديمع ليلجلا خيشلا تارفلاو

 لصوملا نارطم ابيلص سويروغيرغ نارطملاو ءامهعباوتو ةامحو صمح

 سويريوس نارطملاو ءيواجج مانهب سويسينويد نارطملاو .كوكركو
 .ماعلا يكريرطبلا بئانلا اواح

14V4 fa) « 

 حيسملا ديسلا ةبوجعأ ىركذ cies YI موصلا نم لوألا دحألا

:03( 

 :اجايص ةقماثلا يف 3 مارفأ لام ةيسيتك ىف الصلال Lj دقو
 هنواع ءاحابص ةعساتلا يف كريرطبلا ةسادق هب لفتحا يهلإلا سادقلاو

 :فيعتسلا Ul و Cuil yb نا رتعملا

 فئاوطلا ءاسؤر روضحو «ةتسلا ةنراطملا روضحبو هماتخ يفو

 صمحو توريبو بلح نم tia pall) نم ريفغ روهمجو «ةيحيسملا
 تمت ءاجراخو ًالخاد ةسينكلا اوألم ءلصوملاو ؛يلشماقلاو ܒܨ
 بلحل انارطم ميهاربا انحوي سويروغيرغ مساب ميهاربا انح نابرلا ةماسر

 مغر تلبقو يتدارإ ضحمب تلقتسا يذلا فيعضل فيعضلا انأ يل افلخ ءاهعباوتو

 يتبحمو ياضرل انوبرعو ءايسفن تحترا دقل : ءأراركتو ارارم اهضفر

 ىلع هلل اركش ؛ميهاربا انحوي سويروغيرغ نارطملا ةماسر ترضح

 هد
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 ينب ةسردم كريرطبلا انديس هتسادق راز فصنلاو ةعساتلا يف

 بألا هتيعمب ناك امك ؛ةرايزلا هذه يف هتقفارو .ءبلح يف ىلوألا بلغت

 .وباش دحألا دبع نابرلاو cole ةيشربأل بختنُملا ميهاربا Lis نابرلا
aby EDM 57ىلإ 555 59 )9  ± ± 

 انح ناهرب ذاتسألا ةسردملا ريدم مهسأر ىلع نيريثكلا اهتابلاطو اهبالط

 ٠١ doles وحن مهددعو تاملعملاو ؛لابوط ايرام ةديسلا ةبدتنملا ةريدملاو

cuitialدهلبق خم  Vial؛ةيراكذت روصو يراكذت مليف طقتلاو ¦ ܒܘܟ . 

 ةكريبب هتسادق اهيلع باجأ ؛ةرثؤمو ةفيطل ةملك ناهرب ذاتسألا ىقلأو
 لوانتو AS قباوطلا يف فوفصلا دقفتو ءاهيف نيلماعللو ةسردملل

 نيرورسم ارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف اندعو ؛تايولحلاو تافييضتلا

 ام ىلعو هتملك ىلع ناهرب ذاتسألل ܐܠܝܢ «ةرايزلاو لابقتسالا اذه نم

 .ادج عئار لابقتسا نم ةيميلعتلا ةئيهلاو ܘܐܦ
 ¥ راذا ١91/84

 بلغت ينب ةسردمل ةرايز يف هتسادق احابص ةرشاعلا يف تقفار
 ةبدتنملا ةريدملا ايرث ةديسلا هب تبحر ثيح .«بلحب ܕ نايرسلا يح يف ؛«ةيناثلا

ge 09ضحي نم 38:43 ضب - 0 :كلذك و  Ngتديشاو  

gual 0هجرت كلذ )0 ` .«ةيراكذتلا  

 هنم لوألا قباطلا يف دجوي ثيح ܐܵܘܠܸܨܠܼܟܠ( ةيانبلا ىلإ هعم نمو هتسادق

 كانهو «لافطألا ةضور نم نيفصل ءامهعفانمو ءناتفرغو ةيوتش ةحاب
 ةيناثلا ةعاسلا يفو ؛هكاوفلاو تابطرملا ضعب توح ةدئام ىلإ انسلج

 .ةينارطملا ىلإ اندع ءابيرقت ةرشع
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 حشرملا ميهاربا انح نابرلا هب لفتحا يذلا يهلإلا سادقلا ترضح

 املع ءسجرج رام ةسينك يف ؛ةرم رخآل نهاك بهار وهو cob ةيشربأل
ilهللا هقفو  مدافقلا دحألا يف اهعباوتو بلحل انارطم مسريس  ~ 

 14V4 طابش ¥ ܘ

 نابرلا ةماسرل ؛بلحل هترايز يف كريرطبلا انديس ةسادق تففار

 نابرلاو ميهاربا انح نابرلا هتيعمب ناكو «ةيشربألل انارطم ميهاربا انح

 يف AD ءيكريرطبلا ريتركسلاو ةيكريرطبلا ةرايس قئاس وباش دحألا دبع
 .احابص ةرشاعلا ةعاسلا

 راد يف ايلقم اكمس ءادغلا ماعط انلوانت ثيح ءصمح ىلإ انلصوف

 .دادغب يف دوجوملا ابانرب سويطالم رام اهنارطم بايغب «ةينارطملا
 لاثمتلا fia coil ىلإ ريسلا انلصاوف ءصمح انكرت ةدحاولا يفو

 لفن ةرايس يتئم وحن عمجت ثيح ءفصنلاو ةثلاثلا (dela بلح نم برقلاب

 كيلوثاكلا نايرسلاو كيلوثاكلا مورلا انارطم مهسأر ىلع «نيلبقتسملا

 .ةفيفشلا فئاوطلا يلثممو «ينوليب بيليف سويسينويدو يبلدا سوطيفوان
 انأو هترايس بكر «هيلبقتسم ىلع ملسو هتسادق لزن نأ دعبو

 ىتح ؛ةطرشلل ةرايس انمدقتت ءىرخأ ةرايس يف ميهاربا ܐܢܥ نابرلاو «هبناجب
 هب طيحي ةسينكلا Sarde te روهمج دشتحا ثيح ءانتينارطم عراش

 هتسادق ركشو cal pal رام ةسينك ىلإ «نيلبقتسملاو ةنهكلاو ةسمامشلا

 ناك «نينمؤملا روهمج نم Sigil Jui «نولاصلا ىلإ علطو «هيلبفتسم

 .اليل ةرشاعلا ىتح انرهس - مت ام لك ىلع هلل دمحلا - fae اعئار لابقتسالا

  vAطابش ١979
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 ةدايع ىلإ causal yl انح نابرلا ينقفريو ةعساتلا يف احابص تهجوت
 ديحولا ينس علقيل هرن ملف ULL نم ءفسوي نوطنأ رينم نانسألا بيبط
 ديسلا نانسألا بيبط ةدايع ىلإ انلخد ءانتدوع ىدل نكلو «يقابلا يعيبطلا

 نأ دعب ينس علقو ܝܒ بحرف ّ ܢܨܝܠܪ SVT مورلا ةفئاط نم شيواش ىسوم

 انبر ܘܨ ܥܐ ذخأي نأ ىبأ دقو ةصاخ (ca توعدو هتركشف «ةربإ ينبرض

 .هلمع يف كرابيو هففويو .هظفحي
 ) 4 "4 طابش ) ¥

 انح نابرلا ينقفاري تمق ءاحابص فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف
 مورلل ضوعم عبارلا سايلا كريرطبلا ةطبغ ; ىلإ ةرايزب ميهاربا

 .هبتكم يف ةرايزلا تمت دقو «قشمدب ةينارطملا راد يف سكذوثرألا

Sy aie Yt) gatasدقو نمي وخال ةيكردنتميت )ܪ «ذاذح نيتافيطسا  

 يننأل كلذ ءباحرتو رورس لكب يعم هتداعك اروكشم هتطبغ ينابقتسا

 .اريثك انثدحت دقو «ةيبلق ةبحمو مارتحا لك هل نكأ يتاذ

 ةلازإل يعسلا ناك انثيدح رثكأ dels وحن ةرايزلا تقرغتسا

 انديس نأ يل دكأت دقو ءانكريرطب ةسادقو هتطبغ نيب مهافتلا ءوس بابسأ

 0: 33353: (paca ىذلا .ناعمم (!ogy gS نع نلفت اذإ كيريرظللا

 ؛قحسا ديعس ديسلا ةطاسوو قيوشتب اندنع هتسادق هلبقف aye ye بابسأل

 .هلاثمأو اذه لبقن مل انتيل

 ١" طابش 4" 4 )
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 تنسحت دقو .؛كريرطبلا انديس ةصاخ ءريخب عيمجلا اندجوو ܢ ܦܝܣ ,

 3311 ةتكبص
 ١ 4 "4 طابش 5

 نانئمطإلل !ural» صاخلا هحانج يف كريرطبلا انديس ةسادق ترز

 .هللا هافش «ةمات ةحار ىلإ هضرم ىلإ ةبسنلاب جاتحي وهو ؛هتحص ىلع

 \ 4 "4 طابش ¥

 رام رازم ىلإ نيماينب بهارلاو تهجوت ءءاسملا ةالص دعب
Gun yeتقع ناديدلا تتييلا تاع هوو ادلع عراق ىف انا عيانلا  

 هجو ىلإ رّيغت سجرج رام هجو نأ ليق يتلا سجرج رام ةروص يف
 ܐܦܐ مل يسأل كلذ cul وا ركنا نأ jel «زيمأ .نأ.عطتسأ ملف أوما

 .هجولا رييغت ربخ ةعاشإ لبق ةروصلا عضو فرعأ
 44V4 طابش | ¥

 دبع نابرلاو تكرتشا ءرهظلا دعب فصنلاو ةشثلاثلا ةعاسلا يف

 نب جرف موحرملا ةزانج عييشت يف Spall سلوب سقلاو وباش دحألا

 كيلوثاكلا نايرسلا ةسينك ىلإ «هتيب نم كلذو ءيجرونت هكلمو واقلا ليئاخيم

 ةنهك نم ةتس هزنج ةسينكلا يفو «ةرتفل اقباس اهيلإ ىمتنا يتلا ءقشمدب
 همحر «ماتخلا ةالصو .؛ليجنالاو رطعلا تأرقف انأ امأو «كيلوثاكلا نايرسلا

 . هللا

Leنأ ثدح ؛«قشمد ةسينك مدخأ انهاك ابهار تنك امل يننأب  

 - هللا همحر - هتزانج عييشت يف تكرتشا نأ ناكو ءجرف موحرملا تللك
  irطابش 4/ 4 )
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 نارطم مارفأ سويسانثأ رام خألا ةفاين يعم كرتشاو يننواع «نانبل لبج

 نينمؤملا نم ريبك قيرف ܙ ܬܘܐ ܝܝ ܨܠ( ةلفحو سادفلا رضح دقو ؛توريب

 بئانلا ابيلص جروج نابرلا مهمدقتي ؛ةسينكلا مهب تنصغ تانمؤملاو

 .بلح ةيشربأل حّشرملا ميهاربا انح نابرلاو «نانبل لبج يف يكريرطبلا
 سقلاو «ةناشطعلا يف ينايرسلا مارفأ رام متيم سيئر نوعمش ىتم نابرلاو

 .هكوك ليئاخيم سلوب سفلاو ءاموت حيسملا دبع
 cil gl ديدجلا نهاكلا لبقتو ؛ةيراكذتلا روصلا تطفتلا دقو اذه

 هللا انه ؛ةسردملل ةلاص يف «نيلصملا نم ءانيلع مالسلل ريبك قيرف ءاجو

 :اذج Gall 5 ةلثحلا تناك cay 4 ةك jy ديذحلا 3

 ١1795 طابش £

 ةيشربأل حشرملا ميهاربا انح نابرلاو ينذخأ احابص ةرشاعلا يف

 ثيح cal FU ةقطنم ايراف ىلإ هترايس يف ٍجروج نابرلا بألا ءبلح
 عيدو معطم يف ءادغلا ماعط انلوانتف .رهظلا دنع اندعو .ةليمجلا رظانملا

 .رادلا ىلإ انعجر مث ءجروج نابرلا باسح ىلع دارم

 ١و9 "4 طابش ܘ

 يف يكريرطبلا بئانلا ابيلص جروج نابرلا بألا ةرارحب تعذو
yl) Gsهتيحم ١" ركاش 6  ca lllܨܘܢ ܥܠ همركو هفطل ريدقتلا 13037  

Lelaهتطساوب مهيلع تفرعت نمل ةصاخبو ةماع هتيشربألو هل  . 

 نم جروج بألا اهرجاتسا يسكت ةرايس يف توريب تكرتو
 ܐܢܥ نابرلا بألا ينقفار ءفصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف ينتلقأ «هباسح

 يف هل لمع ءاضقل نوعمش ىتم نابرلا ܝܢܐ ܕ ءقشمد ىلا ادئاع ܝ

 ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف قشمدب ةيكريرطبلا ىلا انلصوف .قشم



\ 4 4 

 جروج ديسلا انرز اهدعب ءرحبلا لوح ةرايزل نارطملاو تمق مث
 هنباو «كلام هنباو اضيأ هرينم ةديسلا هتجوزب انيفتلا ثبح co 2 يف وردب

 ديسلا قولخ يكيلوثاك باش نم ةجوزتملا ةديحولا مهتقيقش داعسبو «ةوخألا
 .كلذك ܐܶܢܳܐ تررس امك ةرايزلا هذهب | ܕ[ܝܢ دقو ءالوقن

 ثيح ؛هتجوزو نمؤملا لجرلا زازب سايلا ديسلا رادانرز مث

 قيقشب مهدنع انيقتلاو a sly هتجوزو ليئاخيم لوب سقلا بألا راد الوأ

 .ايركز روتكدلا ,ءسفلا

 ܙ 4¥4 طابش ܐ

 دقو .لكيهلل حيسملا لوخدو .خيشلا ناعمس رام ديع وه مويلا
 Shay سسرطب نام ةسينك ® )0 فنصتلاو 9 5 59

 ةرودلاب Lindy ؛ةينارطملا زكرم ثيح ةبطيصملا يف ةنئاكلا ءسلوب
 (pees بيلا اي زر نانا

 ch plead Se ىلإ ̀ ءانيبتنا قصتلاو ̱ ±"

 .مهعم اليلق انشدردف «ةسينكلا يف اودجاوت نمم صاخشأ ةعضب cle ثيح
 ܙ 44 طابش ¥

 ܢ ܕܚܘܥ جرب يف ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ةسادق نم فيلكتب «سادقلا ماتخ يفو ءاحابص ةعساتلا ةعاسلا يف كلذو

 ةيشربأ يف ةروكذملا ةسينكلل ًانهاك وطب موصري سرطب يليجنالا سامشلا
oof 
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 ١7 وحن اهيلإ يعد ؛ةمخف تناك ,ةيكريرطبلا يف ءاشعلا مويلا

 انقيدص agin «نيملسملا ةوخألا نم مهلكو «هتسادق ءاقدصأ نم ةيصخش

ys jyةعاتضلا  SAY)بلح ظفاحم «وفيس ىويتق  Nils 
 ١519 يناثلا نوناك ¥

 يف «ةعبنلا  دومح جرب يف ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف ةالصلا انأدب

 اجاب ةعساتلا يف ةسينكلا سفن يف هب تلفتحا سادقلاو i ܒ ةنماثلا

 ايليحتا اسامنك ءوطب موصرب نب سرطب ; نوقايدفألا تمسر «هتياهن يفو

 كريرطبلا ةسادق ديب هللا ءاش نإ ؛مداقلا دحألا يف مسريسو ءاهتاذ ةسينكلل

jadi Galsةيسنكلا  
 oes alt Oe ܒܠܬ ܒ }ܒ (ee كفاق

 نايرسلل هيلع فوسام ريغ مضنا يذلا ile سلوب سويلوي نارطملا
 ةعورلا ةياغ يف ةماسرلاو سادقلا ناك ؛تاونس ةعضب ذنم كيلوثاكلا

 سامشلل انيناهت ءرهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف انيهتناو .عوشخلاو

 هللا هقفو - سرطب
١ 4 ¥ 4 3 Cy gals ¥ ^ 

 سلوي )4558 Je) Gall GV) cla latins 6 tll dela يف

 نارطم ؛مارفأ سويسانثأ نارطملا ةفاين ةرايس يف ينذخأو ليئاخيم
 5 ye TWN Rebull ف 9:4 pla راد ىف ܒܒ 6

 ثيح ء؛روكذملا نارطملا ةفاين اهيف ماني يتلا رادلا ىلإ ناهجوت ,فصنلاو

 .سلوب رامو سرطب رام ةسينك ىلإ ܐܫ انهجوت ةعبارلا يفو .اعم انيدغت
 .لكيهلل حيسملا لوخدو ؛خيشلا ناعمس رام ديع ءاسم ةالص (Lindl ثيح
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 ةرايسب رفسلا انلصاوو «نييعاد نينتمم نيركاش ܫܸܨܩܼܥܠ) انعدو مث

 ةعبارلا ةعاسلا وحن انلصوف «وباش دحألا دبع نابرلا اهقوسي «ةيكريرطبلا

 .قشمدب ةيكريرطبلا ىلا فصنلاو
 15030 ` 70 ` 95 ةيكريرطبلا ىف 7

 بالطو ؛يرابلملا نيماينب نابرلاو «ميهاربا انح نابرلاو ءاواح سويريوس

 - ةديج ةحصب - ةيكريرطبلا مادخو ءرشع ينثالا ةيكيريلكالا
 ١59194 يناثلا نوناك ) ܪ

 ةسينك يف وباش دحألا دبع نابرلا هب لفتحا يذلا سادقلا ترضح

 سجرج رام ةسينك تصغ vy ܐܒܝ < ܡܬܬ يفو .قشمدب Cam) رام

 مورلا ةنراطمو يوابابلا ريفسلا مهمدقتي ءفئاوطلا لك نم نيلصملاب

 نابهرلا نم قيرفو AL BLS نمرألاو CALI SLE نايرسلاو كيلوثاكلا
 .نيبحيسملا داحتال ةالصلا عوبسأ ةيسانمب كلدو «تابهارلاو

 ܘ ܕܢ | ܕܐܥ نارطملاو هتكراشو oly‘ سادقلاب هتسادق لفتحا دقو

 .تاولصلا ضعب

 ؛كيلوثاكلا نايرسلل رينم فسوي نارطملا اهبقعأ .ةظعوم ىقلأ مث

 نم ةملك مث AY SUS مورلا ةقوج نم ليتارت مث «ليتارتو رطعو ةالصب
 .برعلا نييليجنالل علجم سياغ سفقلا

 .نينمؤملاو سوريلكالا هيفبو ةنراطملاو يوابابلا
 ةسينكلل اوديعيل ءءاسؤرلا بولق ققرو «تاولصلا هده هللا ليفت

 .ناميالا يف اهتدحوو اهداحتا

 ١" يناثلا نوناك ١919
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 وحن مضت يتلا ؛ةسردملا ةرادإ ةفرغ يف جروج نابرلا ترظتنا

As /فورظ امنإ ؛ةريبكو ةعساو ةسردملاو ؛نيئدتبم ؛:ةبلاطو ابلاط )  
 | فيحق 50 برحلا

 ١919 يناثلا نوناك ١

 ثيح .ةيبرغلا ةقطنملا يف يرثوللا زكرملا رهظلا لبق ترز

 ديسلاو itis ناج ديسلاو فوردلكيه يناد سفلا باحرت JS انلبفتسا

 .ءاقدصأك dye ةرايزلا نم ةياغلاو olde سيروم
 1 يناثلا نوناك ) ¥

 انأ امنيب ءىحرجلاو ىلتقلا ضعب عقوو ديدش فصق راص مويلا
 ؛ةبطيصملا يف سلوب رامو سرطب رام ةسينك يف ادغ سادقلاب ركفم تنك

 نانبل يف ةخسولا برحلا ران Libis هدابعب هللا فطل - ةيبرغلا ةقطنملا ّ

: 

 ١59109 يناثلا نوناك ) ܙ

 جروج نابرلا هب لفتحا يذلا يهلإلا سادقلا اضيأ مويلا ترضح

 دبع سقلا نم الدب ءعرزلا ةكربل اهراكذت ةبسانمب ءارذعلا ةسينك يف

 هتاطلغ نم افوخ سّدقي ملو ءرهظي ام ىلع Jul يذلا ءاموت حيسملا
 .يمامأ

 ١514 يناثلا نوناك 5



 يف ابيلص جروج نابرلا هب لفتحا يذلا سادقلا ىلإ تعمتسا

 .لافطأ V دمعو ءظعو دقو ءدومح جرب يف ةديحولا ةسينكلا

 ؛لافطألا دامع يف هتمدخ نم جروج نابرلا ىهتنا نأ دعبف انأ امأ

 هللا هظفح ءروهش ةتس وحن هرمعو «يلبج يرنه نب يور لفطلا تدمع

 هلو ةسردملا بساحم وه يرنه GY ائيش ذخآ نأ تيبأو ءءوس لك نم
 .ةفئاطلا يف تامدخ

 ١519 يناثلا نوناك ¥

galيذلا سادقلا ترضح دقو ءسونافطسا رام ديهشلا راكذت وه  

 ةفرغ يف روطفلا انلوانت ءسادقلا دعب ءاموت حيسملا دبع سفقلا هب لفتحا

 ناك انروطفو ءورون موهوربا ونوفلمو جروج نابرلاو انأ ةسردملا ةرادإ

 .ياشلا عم ؛نرفلا يف مسمسلاو تيزلاب توتلم زبخ ,ءشيقانم

 يف ابيلص جروج نابرلا انذخأ ءارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 ريد ثيح ءايانع ىلإ رطمم وجلاو ءورون موهوربأ ونوفلم انقفار ؛هترايس
 دهج دعبو «نيتنس ذنم هتسادق تنلعأ يذلا ينوراملا فولخم لبرش سيدقلا

 «نيئدتبملا نابهرلا دحأ انلبقتساف ءبابضو رطمم وج يف all ىلإ انلصو

 ربق ىلع انجرفتو ءاهيف انيلص ثيح ةسينكلل انترايز يف ءانعم لوجتو

 ce تئشنأ يتلا نردوملا ةسينكلا ىلع انجرفت امك

A١515 يناثلا نوناك  

 ܘ 3 ٠



ava 

 خص Laat (Aa 5 07 ىلإ !نيلك Gud تلبصو
 YO وحن مهددعو ءانتفئاط LLY كانه تلفتحا ثيح ء«ءانيملا ءسلبارط

 .ةغامجلا نع aad هردضح cal il زام ةسيئنك ىف ىهلإلا نئادقلاب ؛ةلئاغ

 سويليساب رام نيسيدقلاو Ail سأر ديع وهو مويلا ةصالخلا

 ءارذعلا ةديسلا هسينك يف يهلإلا سادفلا ترضح سويروغيرغ رامو

 ةليللا ينراز دق ناكو ءجوزتم وهو Us يروخلا بألا هب لفتحا ؛ةنراوملل
 .ةتئافلا

 ١ ىناثلا نوناك ١591/9

 ١515 ىناثلا نوناك £

acتلفتحا .انحوي هدبع نم حيسملا ديسلا دامع ينعأ ءساطغلا  

 Ay) تلفتحا سادقلاو ءاحابص ةنماثلا يف cel hall ةديسلا ةسينك يف ةالصلاب

 (ca gal ةليصح تناكف ؛نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو ؛«ةعساتلا يف

 عم ليجنالاو بيلصلاو ةنينقلا يف كارتشاو تاعربت نم ةسينكلا قودنصل
 .يخسلا بعشلا اذه يف هللا كراب «ةينانبل ةريل فالآ ةينامث وحن ةينيصلا

 سفقلا هنواعي جروج نابرلا دمع celal كيربت ةلفحو سادفلا دعب
 .ةلفطو لفط نيثالث نم رثكأ لب ال وحن اموت حيسملا دبع

 ١514 يناثلا نوناك 1

 ܦ ܢ ܟ
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 تعربت دقف «ةدياعم ةيأ ةعامجلا نم dal نأ ضرأ مل يننأب املع

 19990 وه ينم Jpn يذبلا مارفأ :بوتعي ديسلا ناكو :ةسيدكلا اهب
 .رثكأ ال ينم عوطت وه سلبارطل يئيجم نأل كلذ ؛تادياعملا

 ١917/8 لوألا نوناك ¥ ܘ

 يذلا سادقلاو ءسلبارط يف مارفأ رام ةسينك يف ةالصلا انأدب

 نيلصملا تأنه هماتخ يفو ءاحابص ةعساتلا ةعاسلا يف اهيف هب تلفتحا

 Legal جاتحي يتلا ةبحملا ىلع مهتحصنو مهل توعدو «ةديدجلا ةنسلاب

 يف مهلك لهألا عم اهتييحأ «ةديدجلا ةنسلا سأر ةليل «ةليللا هذه

 جوز ليئاخيم نب بيدأ راد يف هدالوأو ليئاخيم ءاقدصأ ضعبو تايبق

 .مهل اركش cy grad موحرملا يمع تنب
 ىلع AS iy نميو ريخ ةنس ةنسلا هذه لعجي نأ ىلاعت هلأسأ

 .عمجأ ملاعلا

 ١“ لوألا نوناك ١917/8
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 رييصضتسو ܝܟ ةسردملا ريدم «ميهاربا انح نابرلا cols ةيشربأل

 نابرلا اعبطو .( الثم راذآ يف ينعأ ) ءنكمم تقو برقأ ܨ
 ةسادق نم هدعبو ءادغلا ىلع ربخلا اذه انأ يعامسو ءاذه هعامس ىدل اضيأ

pd ctl ys hallهذه: :ءاهتناب تحب  LSM 

 اولمكأو اليل ةنماثلا يف coded روكذملا يبلحلا دفولا ءاج دقو اذه

 ريصيل هيعدتسي ينكرك بوفعي نابرلا ىلإ ةلاسر بتكف .؛هتسادق عم مهثيدح

 /'/ يلملا سلجملا بتك امك ؛بلحل اهريدم حشر يتلا «ةيكيريلكإلل اريدم
 .مهل انارطم ريصيل ميهاربا انح نابرلا هحيشرتب مهملعب le يف

VVلوالا نوتاك  VAVA 

Glyةعاسلا يف ءءانيملا سلبارطب مارفأ رام ةسينك يف ةالصلا  

 ܪܣ دا رم عاملا Regd تح ءينكرالا Sue ىلع ىتنواع ءاحابص ةنماثلا

callميلس ديسلا هتيب يف تلزن يذلاو ءىسيع نوقايدفألاو . 
 , aهياط تكسو نيكس نع :|

  aaa! tel:كيقنتلا نم الذي
 لوانت سادقلا دعبو .نينمؤملا تظعوو .«سادقلا Gla ةعساتلا يفو

 ثيح «ميلس ديسلا تيب ىلإ اندع مث ءءاسنو لاجر نم صاخشأ ةعضب
 ىلإ ينذخأو «( مارفأ وبأ ) مارفأ بوقعي ديسلا cla اهدعب «ءادغلا انلوانت

 يفو ءاريثك تبعتو ءرثكأ وأ تيب 55 وحن انرزف ؛مهتدياعمل ةعامجلا تويب
 تحرتسا ثيح ( يباك وبأ ) ميلس ديسلا تيب ىلإ تدع ءاسم ةسداسلا
 ءيناوق يذلا هلل اركش : :مونلل يتفرغ يف تدلخأ اليل ةنماثلا يفو ؛تيشعتو
 .ملاعلا عيمج ىلع اكرابم ديعلا لعجي نأ ىلاعت هلأسأ
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 قشمد راطم ىلإ ءرهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف تهجوت
 يف ؛ميهاربا انح نابرلاو ءاواح سويريوس نارطملا ةفاين عيدوتل «يلودلا
 انديس ةسادق مساب ءامور يف يناهتلا ميدفتل ءاهريغو ايلاطيإ ىلإ امهترايز
 افقسأ هبيصنت ةبسانمب ءيناثلا سلوب انحوي ابابلا ةسادق ىلإ ءكريرطبلا

 نارطملا اهيلإ مضنيسو ܢܟܝܠܐ ܫܠܐ يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلل ابابو ءامورل
 بئانلا كجيج ىسيع نابرلاو ءديوسلا نارطم يدوبع al pil سواثميط
 (poll تبسلا موي ءايروس رداغيس يذلا ءابوروأ ةيشربأ يف يكريرطبلا
 .ةمالسلا امهتقفار

 VAVA يناثلا نيرشت ¥ 4

 ةسادق «كيلوثاكلا مورلا كريرطب ميكح سوميسكم ديسلا ةطبغ راز
 ܐܬܬ ترضح ܨܚ ܠ نولاصلا يف هلبقتسا دقو ءكريرطبلا انديس

ep Lc YIهتطبغ رفس ةبسانمب يدو وهو  saliديعب لفتحيس ثيح  
 .خم وبا اوسنرف نارطملا هبئان هتقفرب ناكو dia» داليملا

 ١917/8 لوألا نوناك ¥

 يف انتعامج نم صاخشأ ةعضب «نيلصملا نيب ناكو ءسجرج رام

ee gallينازحب نم سفلا نيماينب يروخلا نبا ءاجو . 
 قيرف هيلع دفاوت ثيح «ريبكلا نولاصلل هتسادق لخد سادفلا دعب

 ناوطناو يروخ فسوي رييبو دادح دوبع ةداسلا بلح نم لصو

 مهتيدح ءاهتنا دعب sh © يف ينوراز دقو cage تيفتلاو .نوطنأ يسدفم

 هحيشرتب ؛هتسادق عم اولصوت مهنأب «هب ينوملعأ امل تحرفو ؛هتسادق عم

 ܘ 5
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 يزوق ماعطلا ناكو ءادج ميركلا اهنارطم ةفاين باسح ىلغ ةينارطملا
 .اريخ هللا oils CASI gig ءجاجد ةواطو Ss موظلمو ( يشحم فوراخ )

 .ريثكلا يبعتل مونلل تدلخأ ةرشاعلا يفو

 ١ ةا// لوألا نيرشت د ¥ ¶

 ܪܝܒ نينارطملا ةقفرب تبيح ون ee فصتنلاو هنماثلا يف

 اهقوسي ؛ةينارطملا ةرايس يف ءابيلص سويروغيرغ رامو اكز ن سويريوس
 دادغي نع ارتموليك /4/ دعبت يتلا .ةيرثألا Ub ىلإ ايفوص اموت سنلا

 انشهدو «لامعلاو نوينفلا اهب نوموفي تاميمرتلاو )3 iS تاي !| انيأرو

 نم رن ملو «قوباطلا نم اهلكو ؛ةنس (GY ةسمخ وحن ذنم «ةيقابلا ܣܨ

 .طقف دسأ لاثمت الا رجحلا

 .ةينارطملا 1 اندع هفيقد نيعبراو ܘܠܥ gil ةعاسلا يفو

 ١9178 لوألا نيرشت ١"

 راد نم دادغب رداغ مويلا حابص نم فصتنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف

 ءاكاس قحسا نابرلاو ءابيلص سويروغيرغ رام نارطملا ةفاين اهتينارطم
 راع yd ىنلا يتاخلاو اهيف (aa رظم ̀ ىلإ لوألا ae gall ىلإ نيدئاع

 ةمالسلا امهتففار asd هتسائر Gaal gil ىتم
 ١517/8 يناثلا نيرشت ١

 رام ةفاين نم ينيدلا ue jal ىلا (Gols al (elas) تعمتسا

 سرطب رام ةسينك يف نييعماج تابلاطو بالط ىلع ءاكز سويريوس
 .مرحملاو للحملا لوح راد .ةعاس وحل ماد pal gs‘ رامو

 ١5177 ىناثلا نيرشت ¥
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 ̄ هناسل يف هللا كراب -

  VVلوألا نيرشت ١917/8

 يف هب لفتحا يذلا سادقلا احابص فصنلاو ةنماثلا يف ترضح
 هرضح امك «؛ةيشربألا نارطم ةفاين ܢܚܠ ܟܢ رامو سرطب رام ةسينك

 نارطملاو ابيلص سويروغيرغ رام نارطملا «نينمؤملا ىلإ ةفاضإلاب

 .اقول سوروفسويد
 ܠ ܬ ܠ( ةنراطملا ةقفرب تهجوت can lls ةئلاثلا ةعاسلا يفو

 ؛ةعاس فصن وحن ةرايسلاب ܠܫܢܢ 6 & ) ܟܝܝܩܿܢܘܠ يح = code | نيروكدملا

 ءاهئانبو اهضرأ ءارشب عربت يتلا patel ةسينكلا انسرك كانهو

 ܨܦ! ye رانيد فلأ /^ܘ/ وحل ,ةيلامجا ةهروصب كلذ كك دقو «نونمؤملا

 ددسي نأب ديطو لمألاو ءدعب دّدست مل رانيد فلأ /'^/ وحن !OY ىتح يقب

 .ةنس لالخ يف نينسحملا تاعربتب غلبملا

 سيركتلا انأدب دقو ءاموت رام ديهشلا لوسرلا مساب تيمس ةسينكلا

 نارطم ةفاين ىقلأو ءيهلإلا سادقلاب فيعضلا انأ تلفتحاو «ةعبارلا يف

 تامولعملاو تاحاضيإلا ضعب عم تماد ءادج ةزاتمملا هتظع «ةيشربألا

 نينمؤملاب ةصاغ تناك ةسينكلاو «ةقيقد /5٠/ وحن ةسينكلا نع تانالعإلاو

 قحسا نابرلا مهيلإ فاضُي «ةعبرألا دادغب ةنهك مهتمدقم يفو «تانمؤملاو

 costo yd نهاك يواباب فسوي يروخلاو «سفلا نيماينب يروخلاو ءاكاس

 قيرفو ءكوكرك سجرج نهاك سجرج سقلاو ءيلطرب نوج مارفأ سقلاو

a gillنينمؤملا يف هللا كراب «ةليمجلا ةسينكلاب رورسو حرف موي  
 Lise ؛ةسينكلا نولاص يف يناهتلا لّبقت دعب اليل ةعباسلا يفو ؛نيكرتشملا

 يف «ةنهكلاو ةنراطملا .ءاشعلا ماعط انلوانت ؛ةعساتلا يفو .ةينارطملا ىلإ
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 .كربتلل «قارعلا ءاحنأ

  IYلوألا نيرشت ١91778

 نشدتس يتلا اموت رام ةسينك ترز .؛فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف

 ALIA دادعتسالا ىلع فرشيل «ةيشربألا نارطم ةقفرب ؛مداقلا دحألا موي

 نيئنهم ةوهقلا انبرشو ؛ةسينكلا نهاك call ةمعن Guill بألا راد ىلإ انعلطو

 .ةديدجلا هرادب هل

 ويدارلا مالعإلا لئلاسو تعاذأ ܪ ܐ ܝܚܘ ةنماثلا ةعاسلا يف

 ءاقللا يف ؛ةيروسلاو ةيقارعلا ناتدايقلا هيلع تففتا يذلا نايبلا ءنويزؤلتلاو

 VV ىتح ١15 نم تدتما CS سيئرلا نم ةوعدب دادغب راز يذلا ءدسألا

 .هنم

 انلعجي امم ءانيدل نيميظع رورسو حرف ىدص نايبلا اذهل ناكو
 مادأ .مهنماضتو مهتبحم ae) o WEY ةهدوعو col ܕܥܠ ةيفصتب اريخ رشبتسن

 .نيقيفشلا نييبرعلا نيرطفلا ريخل مهنيب هبحملا هللا

 ١917/8 لوألا نيرشت ¥

 عبرلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ينعأ ءءاسملا ةالص دعب ترضح

 تاباشلاو بابشلل ءسويريوس رام نارطملا ةفاين هيفلي يذلا «ينيدلا سردلا

«Ja lsنيتس وحن مهنم هرضح امك  Gas stناكو «نيسنجلا نم  

 يف ءاج امل ريسفتلا يف هتفاين دنتسا دقو ءجاوزلا رس نع عوضوملا

 ءايعامتجا ايملع هحرش ناكو ,ءسسفأو سوتنروق لهأل سلوب رام ةلاسر
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 لبقو ءابيرقت فصنو ةعاس دعب انلصوف pis برغ هاجتإب لصوملا

 يف انتعامجو عوشي موصرب سفلا علط دق ناك lain ىلإ انلوصو

 .رتموليك /٠١/ نم رثكأ دعب نع انلابقتسال راجنس
 ءءاسملا ةالص دعبو cel ܠܫܠ( ةسينك يف انلزنو راجنس ىلإ انلصوف

 نايرس ةلئاع /55/ وحن مهددعو .ةسينكلا ةحاب يف نييحيسملا ىلإ انعمتجا

 اننهاك وه دحاو مهنهاك ech lS نايرس تويب ثالث وحنو كيلوثاك نمراو

 .مهافتو ةبحمو ةفلأب نوشيعي ء.عوشي موصرب سقلا بألا
 )8 gg تنل وتبع ب نقلا راد ىف ܣ مط نارك

 .انمنو Asa 5( ةرهس ةعامجلا
 ١917/8 لوألا نيرشت ¥

 مهملعمو ؛ةعبسلا اهدالوأو ةيباقملا ينومشترام ءادهشلا ديع مويلا

 انتوخأل امنيب ءتيب نيعبرأ وحن اهيف انل يتلا ءشوق هرق ةيرق يف «رازاعيلا
 .ةمخف ةسينكو تيب all نم رثكأ كيلوثاكلا

 لفتحي ةنس لكو ؛ءنيروكذملا ءادهشلا مساب ةسينك انلف نحن امأ

 .مويلا اذهل بيرقلا ةعمجلا موي يف وأ «لوألا نيرشت /١5/ يف اهديعب

 .نايرخأ ناتسينك انل كلذكو
 يف ةرم لوأل يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «ةنماثلا يف ةالصلا انأدب

 نارطم ابيلص سويروغيرغ نانارطملا هر ضح ܨܢ ܨܘܒܐ ܕܐܘ ةسينك

 نارطملا ظعو دقو ؛نيطسلفو ندرألا نارطم اقول سوروقسويدو ةيشربألا
 .اقول

 ةديهشلا رهظت ثيح .؛ءادهشلا تشمشت د سادفلا ماتخ يفو

 كرحتي ةرم لوأل لايخلا تدهاش دق انأو ترهظف «لايخك ةنس JS اهدالوأو

 .ءاسملا ىتح كرحتلاو لايخلا اذه ىفبيو ؛ةحضاو ريغ روصب نكلو
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 .ادج نيليلقلا راوزلا عم yall» يف هتيضق
 VAVA لوليأ ¥

 ينب ليئونمع نارطملا ةدايس ينمركأ احابص ةعساتلا ةعاسلا يف

 هينارطملا راد يف يل ةرايزب ءاهعباوتو لصوملا يف كيلوثاكلا نايرسلل

 سويروغيرغ نارطملا ةفاين روضحب ةرايزلا تمتو .؛هتنهك نم ةثالث هقفار
 رداغ ةعاس وحن دعبو .ةّيدو ةيعامتجاو ةينيد ثيداحألا تناك دقو ءابيلص

 .ةوافحو بيحرت لكب لبقتسا امك ةينارطملا
 ١5178 لوألا نيرشت £

 | ܟ. ܐܟܘ( هفاين عم تهجوت te فصنلاو هنماثلا يف

 ( ةروكذملا انتسينك بناجب ) ةرهاطلا ةسينك ىلإ ءابيلص سويروغيرغ
ig, 95 3 Sly ulنا 09 1 لافتحا ىلا  

 انحوي سلوب ابابلا موحرملا حور نع كيلوثاكلا نايرسلل ينب لينونمع
 ليك ܒ ىلع ܚ ܫܟ يف د ܩ .Js نفد يذلا ܝ

I gasا يي اسم  ` 

 ؛نادلكلاو كيلوئاكلا نايريلا اهلتر زاتجلا:تاولص .ىلإ انعمتسا مث ءاهيف

anyنايرسلا ةينارطم ىلإ انلخد كلذ  cS) LSMدرلو يزاعتلا ميدقتل  

 .يفعضل ينب نارطملا ةرايز

 ١917/8 لوألا نيرشت 5

Ul Lge 9ىلع يسكت ةرايس يف ؛ليلخ صاوقلاو ابيلص نارطملاو  

 نع رتموليك /١١/ وحن دعبت يتلا راجنس ىلإ ءابيلص نارطملا باسح
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 ةلئاع /) ܘ ܀ / وحنو ءانتفئاط نم ةلئاع 06£ وحن دعت يلطرب نإ

 توعدف «نيتفئاطلا نيب ةدوجوم ةبحملاو AL SES نايرسلا نم
 .اهراهدزالو اهرارمتسال

Lilيف ةيناث ةسينك مهلو ءينومشترام مساب اهتسينكف هقيشعب  

 وحن Dey بعشلاو ءسيكروك رام مساب ةسينكلاو ؛ةثيدح ةربقم اهشوح
 مالسلل نونمؤملا Can «سايلا سقلا همسا ديحولا مهنهاك مهلو ةلئاع 6 /

 £ ܙܥܘ ماعطب Quill» راد يف «ةسينكلا يف انيدغتو ءقحسا نابرلا ىلعو يلع

 نيعّدوم ؛هقيشعب انكرت «ةعبارلا يفو ءءاسملا ةالص انيلصو ءمسدو

 .هقيشعبب ةهلصتم يهو coil jay اندصقو cage Sy مهفطلو مهتبحم نيركاش
 gb Lil jy eal ىهو ينازحب ةسينك يف ءاسملا انيلص اضيأ

 ءرصقلا ةامسملا «ةعساولا هراد يف ؛ناميلس Guill نيماينب يروخلا راد

 ةرهس «ةلئاع [fo وحن نوعي نيذلا نينمؤملا عم كلذك انرهس ثيح

 رهظأ يذلا «نيماينب يروخلا ةدئام ىلع «ءاشعلا ماعط انلوانتو ء«ةيحور

 فسوي ذاتسألا هقيقشو هتلئاعو هللا هظفح ܢܥܘ ܕ همرك ةياغ هتلئاعو

 ؛ةعتمم ةرهس دعب اذكهو ءانترايزل لصوملا نم اصيصخ ele يذلا سقلا
 .حابصلا يف ىتم رام ريد ىلإ ةدوعلل دعتسنل انمن

 ١917/8 لوليأ ¥ ܘ

 Pos يتيزيك ملاع وهو SIS جروج ساعبشلا ريدلا راز

 !يقيسيانا لكوو اهم ܐ ܒܕ هش 03 eek ويقلل ܘܐܒ .ةسينكلل

cass illهتماقإ لحم ىلإ داع يلاتلا مويلا حابص يفو  

 ¥ ¥ لوليأ ١97/8
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 يفو «نوجرفتيو نولصي اوعمجت راوزلاو ءاريثك انيلص دقو cel sell ܬ
 .ةرصتخم ةملك قحسا نابرلا ىقلأ ؛ةالصلا ماتخ

 ) 4 ¥ لوليأ 4

 ةعاسلا يف ةالصلا انأدب دقو ءكسانلا ىتم رام سيدقلا ديع مويلا

OLS y 5 3 5ةسينكلا  Seals 
 تناك ديعلا ةظعوم اكاس قحسا نابرلا ىقلأ دقو sly jl ةصاغ اجراخو

 .ارورسم نيريثكلا راوزلا عم مويلا تيضق .ادج ةقفوم

 هللا لبقت ؛.مهرود ىلإ نيدئاع راوزلا نم ريبك قيرف لزن مويلا

 .مهترايز
 ١97/8 لوليا ١ ܘ

 مهعم انرهس «لايعلا ضعب cla ءاسمو 6 pall يف مويلا تيضق

 .ةعتمم ةرهس

 ىتح ةعباسلا ةعاسلا gate pall يف يلكف يثزج فوسخ راص
 Sal dealt و tial ةعاسسلا

 ١9178 لوليأ 7

 مارفأ سقلا هب لفتحا يذلا سادقلل انعامتساو ءحابصلا ةالص دعب

 دحأل ةصاخ ةرايس Litho gh ءروطفلاو ءينومشترام ةسينك يف انوج

 ىلإ يلطرب يف ةرايزلا انعجر نأ دعب كلذو «هقيشعب ةيرق ىلإ نينمؤملا

 سفقلا نم لك ىلإو هراد يف كيلوثاكلا نايرسلا انناوخا Gals سقايرق سفلا

ol alءامهيراد يف ناميلس سفلاو  Lied gyانلصوف ءاهينهاك صخشب ةدلبلا  

 .يلطرب نم ةبيرق يهو ةعساتلا ةعاسلا وحن هفيشعب ىلإ

 ܕ ¥ 4
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 سقلاو انوج مارفأ سقلا بألا ةسائرب aby يلطرب يتسينك نم ءاج

 وحب ديعس سايتام سامشلا ادلاو ءاج كلذكو ܨܢ اورس امك ܘܛܒ ܐܬܢ
 نانئمطاللو يلع مالسللو ريدلا ةرايزل ءامهيتلئاعو ملاسو لايناد هاوخأو

 .اريثك مهتنامطف «سايتام مهنبا نع
١917/8 Soli A 

 ةملكلا ىفشتسم تلخد ؛ءمرصنملا ماعلا نم مويلا اذه لثم يف

cole,ىلع افرشأ نيذللا ءيسيلدب سينأو يزاليش ناج روتكدلا قيرط نع  
 ؛ينتباصأ ةرطخ ةيبلق ةطلج نم .ءىفشتسملا يفو ةينارطملا يف يتجلاعم

 .تارتف ثالث يف رطخ ةلاح يف تنكو

 هلل دمحلاو Lily cogil اذه ىلإ يناقبأو يندقتفا يذلا برلل اركش

 ةديسلا ةعافشب «ةحلاص ةرخآ ينيطعي نأ ىلاعت هلأسأ :ةزاتمم ةحصب

 ̄ نيمأ ̈ نيحلاصلا هقافرو كسانلا ىتم رام نيسيدقلاو ءارذعلا

 ١917/7 لوليأ ܙ ܙ

 انيدافو انديس هيلع قلع يذلا ءسدقملا بيلصلا فاشتكا ديع مويلا

 يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو .ةناليه ةكلملا ةطساوب كلذو «حيسملا ديسلا

 .ةعباسلا يف سادقلاو ةسداسلا يف ةالصلا انأدب pall ةسينك

 نودب مهنم يقبو ءراوزلا نم نيسمخلا هفرغب ريدلا ًالتما مويلا

 يه ةليللا نوكلو «ريدلا ديلقت بسحبو ءاليل فصنلاو ةعباسلا يفو ءفرغ
 ؛طولبلا داوعأ نم ةريثكلا رانلا تلعش دقف ءىتم خيشلا ءريدلا ديع ةليل

 قيرح عوقو نم افوخ pall ىلعأ يف سيلو «يناتحتلا شوحلا يف كلدو
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 انأدتبا ءىتم رام ريد ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ةرم لوأل تلفتحا

 دعي gah نم انعلظو «ةعزاسلا نف 0 ءاحايص 5
 ةقفوم ءراشعلاو يسيرفلا ةالص نع ةظعوم ءاكاس Gaul نابرلا ىقلأ نأ

 3 34 3: ܝ ܘ اح

 ةحلاص ةرخآ يناطعأو يب هللا فطل ءادج ابعت تنك دقف انأ امأ
 .نيسيدفلا هقافرو ىتم رام ةعافشب

 ١و ال8 Gl ܐ ¥

 هللا نم تبلطو تعجشت اذه عمو carbo لاهسو بيركب تبصأ
 .ادغ سادقلاب لفتحأل ينيوقيل ءىتم سيدقلا مهتمدقم يفو نيسيدقلا ةعافشب

 ١5178 لوليأ '

 ةيناثلا ةعاسلا يف تظقيتساو ءاليل ةعساتلا يف ةيضاملا ةليللا ثمن

 لاهسلا نم .مونلا عطتسأ ܟܠ ܙ ءراوزلا ةرثك نم جضي ريدلاو ءاليل ةرشع
 .سادقلل ادادعتسا يلع ةضورفملا ةالصلا تيلصف ,ءينباصأ يذلا يوقلا

 وحن سادقلاو احابص ةسداسلا يف ةالصلا انأدب حابصلا يفو

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لافتحالا ىلع ينناعأ يذلا هلل دمحلاو «ةعباسلا

 سيئر اكاس Gaul نابرلا بألا ىقلأ دقو ؛ءنيلصملاب ىآلم تناك يتلا ريدلا

«yallامامت ةقفوم اهتاقباسك تناكو مويلا ةظع . 

 * لوليأ ١17/8

 0 هلا ديحلاو ` ناك Liza ܦܪ
 ١ al زكش SSN 333 )ܙ

 ١7/8 لوليأ £

ory 
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celineاكز نارطملا ىلعو يلع مالسلل هفيشعب ةيرق نم دفو ءاج  

 سقلا مهعم ناكو ءسايلا سقلا مهنهاك مهسأر ىلعو Lube نارطملاو
 .انب اورس امك مهب تررسف «دادغب ةنهك دحأ ليلخ

 رام نارطملا لصوملا نارطم ةفاين أرق ءءاسملا ةالص يف

 329 poate acne ( 0 oe - كيم يرد 95

 موي لك ريدلا GLE اذهو ءراوزلا نم نيلصملاب ge ةسينكلا تناكو
 ءاعبرألا مايأ ريدلا يف سيدادقلا ماقتو ܘ ܐ ܝܚܘ تبسلا موي ادع ام ءًءاسم

 .نيريثكلا ريدلا )| ܕ ܐܠ ةديفمو ادج ةليمج ةداع ءدحألاو ةعمجلاو

 ١وا/8 بآ ¥ £

 ريبك قيرف اهرضحي doc pts cela لك يف امك ءاسملا ةالص

 بألا ولتي ماتخلا يفو «ةيبرع ةليترت ةوالت يف نوكرتشيو ءراوزلا نم

 نم الصف مويلا ىلت دقو ؛( ريدلا يف ظعي ديحولا هنال ) ابلاغ قحسا

 Fee ينبجعأ امم ٠ امسح ete Si ايوبأ احرش هحرشو «سدقملا ليجنالا

pis adie 5000را  Wateنم ةسينك لك يف هلثم ا  

 Mths tli هللا ةكراب 9

١ 4 *\ wl Yo 

 يف ةليوط ةالص Lindl UY chee ܕ نودب طقف ܟ gill ءاسملا ةالص

 نيسيدقللو ءبيلصللو (cel deel !١هصعأ. تشمشت ؛نيسيدقلا تيب

 .ريدلا راوز عيمج اهعمتسا can ye ليتارت اهللخت «ةنهكللو
 نيسيدقلا هقافرو ىتم سيدقلا ةعافشبو ؛مهتالصو يتالص هللا لقت

 .هيضرت ةحلاص ةرفاو ءانسوفن صالخ انيطعيو انمحري وه
 VAVA بأ 5
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Lis نائدتبملا نابهارلاو ءاكاس قحسا بألا ريدلا سيئر sola i SS 

 .ةداتعملا ليتارتلاب ةسينكلا ىلإ انلخدف ءراوزلاو ءسلوبو
 ةرشاعلا ةعاسلا يفو ءءاشعلا ماعط انلوانتو انحرتسا كلذ دعب

 ܨ باعتأ نم حيرتسنل انمن اليل فصنلاو
gill 5 Blas ܣ( pdt بلل ® 

  vyبأ ^ 4 |)

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب اكز سويريوس نارطملا ةفاين لفتحا

pallسمخو ` يف سادفلاو ܟ ܟ ةسداسلا يف ةالصلا انأدب دقلف ¢  

 .انيهتنا فصنلاو ةعباسلا يفو «ةقيقد نوعبرأو

 برقلاب رخص وهو بيرق ناكم ىلإ ؛ةنراطملا ةوخألا عم انهجوت

 call ىلإ اندع ةعاس وحن دعبو ig pills لصوملا ىلع لطي ءريدلا نم

 ءريدلا ىلإ سمأ انلوصو دنع لغبلا يبوكر نم ريثك بعتب ترعش انهو

 يف ةصاخ بوكرلا ىلع يدوعت مدعو ,فيعضلا يمسجل ارظن كلذو
 .ريدلل يكبط قيرط Se قيرط

 ١وا/8 با ܙ ܙ

 ىعردي لحم ىلإ احابص انجرخ ءروطفلاو حابصلا ةالص دعب
 ܢܨܒ ܙ | «رزن ءام اهيف ناكم نم يرجي ةراغم هلخاد فهك وهو طوقانلا

 ܙ ܐܠܘܠܐ اذهو ءطوقانلا يمس كلذل ٠ بلا تنم ني عملا > 4a فهكلا

Ndiaye © A 0:4 (9:لبق نم هدايترإل  

̇ 
 اروص انل ذخأ مهدحأو Jy انذخأو ءريصحلا ىلع اندعق

<¥ 
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 ةطبغ ءاكز نارطملا ةفاينو ترز ءاحابص فصنلاو ةنماثلا يف

 لكب :؛هنع فورعم وه امك انلبقتسا دقو ءوخيش سلوب رام نادلكلا كريرطب

 ريبلأ بألابو «ماعلا هليكو نارطملا ةدايسب هدنع انيقتلا دقو .عضاوتو ةبحم
 ءابآ نم قيرفب هتطبغ داشأ امم ء«ةينيدو ةّيدو ثيداحأ ترج دقو ءانوبأ

 ىتح انلجخ امم ؛مجلا هعضاوتب هتطبغ انعدو aby ءانناميا ميوقو انتسينك
 .عضاوتلل الاثم هللا هظفح «هتيكريرطب رادل يجراخلا بابلا

 ءاموت سقلا بألا انقفاري اضيأ اكز نارطملاو ترز رهظلا لبقو
 .هللا هافش dace yo يف هتدايعل هراد يف يلايح ىتم نوقايدخرألا

 ةغللا عمجم يف وضع وهو اكز نارطملا ةفاين عم ترز كلذك

 ةبتكم ىلع تجرفت ةبسانملا هذهبو ؛كانه هل لمعل ؛عمجملا بتكم ةينايرسلا
  مهيلع همعن هللا مادأ  هفرغو عمجملا

 ١و8 با ¥ ܐ

 ةرايس يف تهجوت «تئافلا ليللا فصن يف ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 مانهبو ليلخ سقلا انقفار هتقفربو اكز سويريوس رام ةيشربألا نارطم
 /cS) fie his /4٠5 دعبت يتلا لصوملا ةنيدم ىلإ ءاكز نارطملا قيقش
 انررسو «ةينارطملا راد يف انلزنو «:ةسداسلا ةعاسلا يف اهيلإ انلصوف

 لصوملا نارطم نوعمش ابيلص سويروغيرغ رام اهنارطم ةدهاشمب
 spite ܒܡܐ رول )3:3 ܨ

 نانارطملاو انأ ءوميس سجرج سامشلا ديسلا ةرايس يف انهجوت

 ءارتموليك /؟5/ ريدلا نع دعبي يذلا ىتم رام ريد ىلإ ابيلصو اكز
 اهانبكرف col yall انل Gael ثيح ؛( يكبط ) ريدلا لفسأ ىلإ انلصوف

 انلبقتسا ريدلا باب ىلعو ءراوزلاب نآلملا ءىتم رام ريد ءريدلا ىلا انعلطو

ors 
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 ةرشاعلا ةعاسلا يف سادقلا نم ىهتناو laa ةقفوم ةظع ىقلأو «نيلصملاب

 .ةنماثلا يف سادقلاو ةعباسلا يف ةالصلا انأدتبا .ابيرقت

 ١وا/8 باه

 رام ةيشربألا نارطم ةفاين ةقفرب ءدادغب يف ةينارطملا انكرت

 هنبا هعم ءايفوص اموت سقلا بألا اهقوسي ةرايس يفو ءاكز سويريوس
ald yo jp jeاذه نم ةعبارلا هعاسلا يف  ce Lavellةرصبلا ىلإ انرفاسو  

 ةرشع ةيناثلا ةعاسلا وحن اهيلا انلصوف ءرتموليك /٠١١/ وحن دعبت يتلا

 ةفرغ يف سقلا ( ةطحملا قدنف ) برعلا طش قدنف يف انلزنو ءفصنلاو

 [JV مقر ةفرغ يف اكز نارطملاو /84/ مقر ةفرغ يف انأو /AV/ مقر

 ثيح pk يدوبع ليمج ديسلا راد ىلا انهجوت ؛اليلق انحرتسا نأ دعبو
 ةسداسلا ىلا .ءقدنفلا ىلا اندع رهظلا دعب هثلاثلا يفو .ءادغلا ماعط انلوانت

 .ءاسم

 ةديسلا مساب ةسينك مهل ةلئاع /) £ ܀/ وحن انتفئاطل .ةرصبلا يف

 ابئاغ ناك دقو ءيلطرب نم شونح انح سقلا اهيف دجت ؛ىدأ رامو ءارذعلا

 .هتيرق يف هل ةزاجإ يف
 VAVA با ܙ ܪ

 ءاهانب يتلا clades ىتم رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ديمح ديسلا نسحملا ؛هنويز ديجم موحرملا اهب عربتف قبس ءضرأ ىلع
 ةيشربألا نارطم ةفاين pill دقو ءاحابص ةنماثلا يف كلذو ؛هراون ريشب
 .ةبسانم ةظعوم

 ١و8 بأ ٠

ory 



\ ¶ *\ 

 موصرب مارفأ كريرطبلا موحرملا يهلإلا سادقلا يف تركذ دقو

 ܟ( ܛܢ سلوب نارطملا موحرملا ىفوتملا ةيشربألا نارطمو ءلوألا

 ديمح هنباو هنويز ديجملا دبع نيموحرملاو ءاشاش رونلا دبع يروخلاو
 ىلع ةنهكلا ܐܬܫܡܫܬ تشمشت انلمعو «ةينارطملاو ةسينكلا اينب نيذللا

 ܙ .سلوب نارطملا موحرملا ربق
 80350 سويريوس نارطملا عم تريضح. 5 ىف

 وخيش سلوب رام ةطبغ هب لفتحا «نادلكلل ةريبك ةسينك يف ايزئانج

 هرضح ؛سداسلا سلوب موحرملا ىفوتملا ابابلا حور نع «نادلكلا كريرطب

 نارطمو كيلوثاكلا نايرسلا نارطمو GU نارطمو يوبابلا ريفسلا

 نييسامولبدلا نم ريفغ روهمجو «نادلكلل رخآ نارطمو نييروشأآلا

 .ةموكحلا نع لثممو بعشلاو
 ) 4 ¥; ܚ | ܙ ܙ

 رام ةطبغ ءيروخو نارطم هقفاري ءرهظلا لبق مويلا ينفرش

 ئدابمي كسمتملا ancl sill) يفتلا لضأافلا نادلكلا كريرطب وخيش سلوب

 نارطمو هتلبقتسا دقو .ةريثك سئانك ءاشنإب متهملاو .ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

 ّ( دادغب ) مخفلا ةينارطملا نولاص يف اكز سويريوس رام ةفاين ةيشربألا

 :ةقداصلا ةيحيسملا ةبحملا حورب اعبشم ابيرقت ةعاس ةدمل ثيدحلا ناكو

 ىلجتي Lary هزكرمب قيلت ةوافحب لبقتسا امك عدو .ةبسانملا تافييضتلا دعبو

 .هليمج ايازم نم هب
VAVA بأ ١4 

 ءءامسلا ىلإ اهدسجو اهسفنب ءارذعلا ةديسلا لاقتنا ase وه مويلا

ory 
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 ام ؛مهرودب نوحرشيو :تاباشلاو بابشلا نم ةسمخ موقي مث ءنولصي مث
 ىلع تينثأو «ةقلحلا هذه نم ادج ܚ ܨ ܨܝܚ ةقيقحلا cp gual ذنم هل اودعتسا

 ناينب «ناينبلل يه يتلا ةبهوملا هذه هل هللا فعاض ؛«نارطملا ةفاين

 .ىوقتلاو ناميإلا يف نينمؤملا
 )| 4 ¥ بآ | ܐ

 :مه دادغب يف انتسينك ةنهك

 ܒ رج مارف ܪ رفا يروخلا - )

 .دواد ناميلس يروخلا - ¥

 .ايفوص اموت سفلا - ¥
 alll ةمعن سقلا - £

 .ليلخ سفلا --

 .ةلئاع (GY ةثالث وحن اهيف ءسئانك عبرأ نومدخيو
VY١و8 با  

 رامو سرطب رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ةرم لوأل تلفتحا
 .ةينارطملا اهضرا يفو «؛ةعانصلا عراش يف ةنئاكلا دادغب يف سلوب

 .ةنماثلا يف سادقلاو ءاحابص عبرلاو ةعباسلا يف ةالصلاب انأدتبا

 نع سادقلا ليجنا لصف اهيف حرش ءادج ةبسانم ةملك نارطملا ةفاين ىقلأ
 .( ءيش لك لهل دعأ ةميلو ىلإ اعد يذلا لجرلا )
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 زاوج ىلع قيدصتلل يرود ىلإ لصأ يكل نيتعاس وحن Cuts ; ܬܐܟܘܠ
 تدجوو «انيهتنا هللا ܠܘܟ دعبو .ثالثلا رفسلا بئافنح لوصولو ܢܘ ܦܝܢ

 تنيك هحم ةرصبلاو )ܠܫܢ نارطم اك3 سويريوس رام ةفايئ راظملا ܡ )ܐܒ

 فصن دعبو ؛هترايس يف هتفاين بناجب تبكرف «يلابقتسال اوؤاج ةعبرألا
 ءرشع ةيناثلا ةعاسلا يفو «ةعانصلا عراش يف ةينارطملا ىلإ انلصو ةعاس

Guaبسحب  culدادني  bylعم عاشعلا  catesوهت ىفو  LON 

 ةبسنلاب اكريمأ يف يننأك يلاح تدجوو ءامامت ةحيرم ةفرغ يف تمن

 هتيشربأو هظفحو هللا هكراب نارطملا ةفاينل اركش «ةحارلاو ةيهافرلل

 .يفعض لابقتسال Vy gle Quill ةنهكلا ءابآلل اركشو «ةرهدزملا
 ١و8 بآ ٠

 ةسماخلا ةعاسلا يف تمق لب ؛منأ مل ءشارفلا ةموعنو ءودهلا مغر

 pyle Oe رتساو .نكاس رهو املا نم Wes كاكلاف :هشحتلاو
(ia pes ysةعياسلا  dually 

 ءاكز سويريوس رام ةيشربألا نارطم ةفاين يهلإلا سادقلاب لفتحا

 دبع موحرملا اهانب يتلا ؛ةمخفلا ةريبكلا سلوبو سرطب رام ةسينك يف
 هعم تكرتشا هماتخ يفو ءاحابص ةنماثلا يف سادقلا أدتبا «ةنويز ديجملا

 .يطب ليئافور نب لامك موحرملل زانج ةالص ةماقإ يف

 سويريوس نارطملا قيفش اواح ليئون ديسلا ينراز سادقلا دعبو

 .سويريوس نارطملا هوخأ ؛ةيده نم هايإ ينلمح ام هتيطعأو ءاواح
 Lin دجمأ مهنيب «ةيشبرألا نارطم اوراز نيذلا ضعبب تيقتلا كلذك

 .اصيصخ ينراز يذلا يمع نبا جروج تنب نيلكاج جوز

 ةلسلس يرحلاب وأ «ينيدلا سردلا ترضح «ءاسملا ةالص دعب

 نم قيرف ىلع اكز سويريوس نارطملا ةفاين اهيقلي يتلا ةيليجنالا ةرودلا

oy. 
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 رام ةفاين هل مّدق دقو ( يتوهاللا ناعمس  ريبكلا سويليساب ) ةسينكلا

 .يعداربلا بوقعي رام نع «ديدجلا كريرطبلا انديس US سويريوس
 ) 4 بأ »

 يف انتسينك نهاك لّيضف لضاف يروخلا بألا ةيكريرطبلا راز

 ناميلس سقلا موحرملا تنب زومرف ةديسلا هتجوز هقفارت سولجنأ سول

«arinيف مهتزاجإ نوضقي ثيح «ةزوريف نم نيمداق ءسناطم اهمعو  
 يف هتسادق عم ءادغلا ماعط اولوانتو ءامهب تررسو ܛܠܬ عم ؛مهتيرق

 .ةمالسلا مهتقفار ء؛ةزوريف ىلإ اوداع دقو .ةيكريرطبلا

 هتقفار .اسنرفو ايلاطيإ ىلإ ميهاربا انح نابرلا رفاس احابص مويلا
 .ةمالسلا

VAVA با 

 انديس ةسادق Gedy eles ةسماخلا يفو AS yy ball يف هتيضق

 ةسينك ىلإ امهقيرط يف امهو اواح سويريوس نارطملاو كريرطبلا

 سلوب ابابلا حور Ge سادق روضحل قشمدب هيحلاصلا يف نييعوسيلا
 .سداسلا

 اهدوقي ركس جروج ديسلا ةرايس يف ةيكريرطبلا ترداغ انأو
 فصنلاو ةسماخلا يف كلذو ءسايتام سامشلاو سلوب سقلا ينقفاري ؛هسفنب

 فطاوع تيقال راطملا يفو ءرتم وليك ܐ ܀ ܐ دعبي يذلا قشمد راطم ىلإ
 نم تعلقأ يتلا ةرئاطلا ىتح ءيرفس رمأ لّهس يذلا .... ديسلا نم ةليبن

 Ghar) تيقوت بسحب ةقيقد نيرشعو ةعباسلا ةعاسلا مامت يف قشمد راطم

 ةنماثلا يف ينعأ dels دعب انلصوف ءايلاطيإ ةكرشل ةعباتلا ةرئاطلا ىلع

 يف ينعأ دادغب يفو las تيقوت بسحب احابص ةعساتلاو ءفصنلاو

 ܘ ¥ 5
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 ؛يعداربلا بوقعي رام ye ةبسانمب ةظع هتسادق لجترا دقو «ةيكيريلكالا
 |[ Sela ill دعبو «نيلصنلاب ةضاغ اجراخو ًالخاد ةسيئكلا تنانكو

 ثيح ؛ةسينكلا جراخ ىلإ ةسمامشلاو ةنهكلا هب فحي يوبأ حايزب «هتسادق
 امم ىتش ناحلأب اهاقيسوم ءسداسلا جوفلا ىقيسوم تفزعو ؛بعشلا كراب

 .عيمجلا برطأ

 يذلا ءيعداربلا بوقعي رام عوبسأ ناجرهم نم سمأ ءاهتنالا دعب
 ةسداسلا يف مويلا حابص «هتسادق عم بلح ترداغ .بلح ةيشربأ هتمظن

 ريتركسلا وباش دحألا دبع نابرلا اهقوسي ةيكريرطبلا ةرايس يف ءاحابص
 ةسردملا ريدم ميهاربا Lin نابرلا اضيأ انعم ناك دقو ءيكريرطبلا

 ةدئام ىلع روطفلا ماعط انلوانت ثيح صمح ىلإ انلصوف .ةيكيريلكالا

 .ابانرب سويطالم رام اهنارطم
 انلصاوو ءصمح انكرت «ةعساتلا ةعاسلا يف ينعأ ةعاس دعبو

 ةقيقد نوعبرأو سمخو ةرشاعلا ةعاسلا يف اهيلإ انلصوف ؛ءقشمد ىلإ رفسلا

 يكريرطبلا بئانلا اواح سويريوس رام نارطملا ةفاين اندجوو ءارهظ
 :انعم ya“ اه JS ىلع هلل دمحلاف ريخب

 | 4 ¥( زومت × ܙ

 عبارلا سايلا كريرطبلا ةطبغ ترز ؛ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 رام ماعلا يكريرطبلا بئانلا ةفاين ينقفاري سكذوثرألا مورلل ضوعم

 وباش دحألا دبع نابرلا بألاو ميهاربا Ga نابرلا بألاو ءاواح سويريوس

 لكل هتطبغ ىدهأ دقو ءاينيد مالكلا gad ناك يذلا «ةرايزلا هذهب ܐܳܢ ܨ ܚ دقو

 ءابآ بدأ نم تاراتخم ) همسا ةينانويلا نع امجرتم ديدجلا هباتك انم

 ܘ ¥ /ب
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 ريد ىلإ ةهزن يف هتسادق عم تهجوت ؛«ءاسم ةسداسلا يفو

 نارطملا ةدايس كانه ناكو ؛تايلمرك تابهار عست ميفت Gus ܐܘ ܠܠܐ
 مخض oly ىلع فرشي «ريدلا يف همايأ مظعم يضقي يذلا ءتحلش جروج

 بلح ىلإ داعو .«قشمد ةيشربأ نم هتلاقتسا 38£ هنأب املع «لماعلا عوسيل

 .ةزاتمم هقالخأو ؛ءلمعلا بحي طيشن لجر وهو «نينح يفخب
 يف :ينعأ ءاشعلا دعبو «ةينارطملا ىلإ اندع ةعاس وحن دعبو

 يف ةينمرألا ةيعمجلا رقم ىلإ هتسادق عم تهجوت elie عبرلاو ةنماثلا

 رام عوبسا ةبسانمب ؛كلذ ريغو ءشتيكسا ةلفح انرضح ثيح gill» لبج

 . و ينيدلا ميلعتلا ةنجل اهتيحأ ءيعداربلا بوقعي

Lineءاليل فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةينارطملا ىلإ  

 كيلوثاكلا نايرسلل ينوليب سويسينويد نارطملا ةرهسلا هذه رضح
 .تحلش سجرج نارطملاو

 ¥ ¥ زومت ١917/8

 ةيسنكلا راثآلا مليف هتسادق عم تجرفت ءاحابص ةعساتلا يف

AIL pelةقطنم يف  ilsانررس دقو ءاناليتساك لاكساب بألا هب بعت  

 .هدوهجو هبعت ىلع لاكساب بألل انركشو ءراثآلا هذهب ادج
 ةسردملا ريدم ميهاربا انح نابرلا بألا لصو ةرشاعلا يف

 .هب الهأف ءقشمد قيرط نع توريب نم امداق «ةيكيريلكالا
 \ 4 ¥ زومت ¥

 ةنماثلا ةعاسلا يف بلح يف مارفأ رام ةسينك يف ةالصلا انأدب

Lelieةسادق هبي لقتخا 0 ىف .سادقلاو  ghee Hyg yh 
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 ىركذ ءايحإ ةنجل تماقأ ءاليل ةعساتلا ىتح ًءاسم ةعباسلا نمو
 أ اميركت ؛ةينارطملا وهب يف هتسادقل لابقتسا ةلفح eal ll بوقعي رام

 نم روهمج اهرضح ؛سجرج bey مارفأ رام يتسينك يف ةلماعلا ناجلل
 pits وج يف «ءاسنلاو لاجرلا

 ١917/8 ܟܘܢ ¥ ܘ

 ليدل ةرشع Ayala ةغاسلا cay AL SLM نايرسلا ةيئارطمل ةثزايز
 ىلع انعلطأ ثيح «يناكسيسنرفلا اناليتساك لاكساب بألا هسيئرو نيتاللا

 .ةقطنملا يف ةيرثألا انسئانك ةيقبل روصلا ضعب

 بوقعي رام نع ةميقلا ةرضاحملا ىلإ انعمتسا تيل atl يفو

 ةسردم ) يفيصلا ةلعشلا ةودن رقم يف ءكريرطبلا ةسادق اهاقلأ ءيعداربلا

 رام سيدقلا نع ديدجلا هباتك نع ةرصتخم ܪ( حطسلا ̈ ىلوألا بلغت ينب

 سكذوثرألا مورلا نارطم ܕܨܘ ܠܦܘ يف ناكو ءءاسنلاو لاجرلا نم ءريفغ

 .اناليتساك لاكساب بألاو امومع ةنهكلاو ءابانرب
  5زومت ١917/8

 ¿ܐ ܐܟܘ ءاحابص ةعساتلا يف ءكريرطبلا انديس ةسادق عم ܒܨ

 ادر ؛نادلكلا نارطمو ءسكذوثرألا مورلا نارطمو ؛ءسكذوثرألا نمرألا
 رام نارطملا ةفاين Lal ءانتنهك انعم ناك ؛كريرطبلا انديسل مهترايزل
 .ةمالسلا هتقفار co gill حابص صمح ىلإ داع دقلف ءابانرب سويطالم



 ا ١

 ةنهكلاو «ناروكذملا نانارطملا هب فحي هتسادق جرخ دقو

 ثيح ءداتعملا يوبألا حايزلاب ةسينكلا جراخ ىلإ نونمؤملاو «ةسمامشلاو

 .روصلا تارشع تطفتلاو aud ܕܝܚ ܙܠܐ ةكربلاب .عيمجلا كراب

 .لابوط يمهف ديسلا ةدايفب ّ ܠܛܫ( ةثيدحلا فاشكلا

 سمخو ةعباسلا يف بلحب Al ball نم انجورخ ناك دقو اذه

 .سجرج رام ةسينك تاسسؤم نم نولتمم ءاج امدنع Atta نوعبراو
 . سجرج رام ةسينك !cell ةغلاب ةوافحب هتسادق 533 .ةلماعلا اهناجل ينعأ

 \ ¶ ا/8 joa ¥ ܙ

 انديس ةسادق تقفار ءاحابص فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يف

 ةيكريرطبلا ةرايس يف ءابانرب سويطالم رام نارطملاو انأ كريرطبلا

 ةعلق ىلإ ةرايز يف ؛وباش دحألا دبع ܐܢ ܠܐ يكريرطبلا ريتركسلا اهقوسي

 نينمؤملا نم قيرف انقفار ءيدوماعلا ناعمس رام ةسينك ثيح ناعمس
 ةعباسلا ةعاسلا يفو ء«ةريغص تارايسو ةثالث ةريبك تاصاب يف تانمؤملاو

 كريرطبلا ةسادق هب لفتحا ءيهلإلا سادقلا أدب AGES نوعبرأو سمخو

 اعد «ةبسانملا هذهب ةظع هتسادق ىقلأو ءابانرب سويطالم رام هنواع

 .نيسيدقلاب ةوسأ «ةيحيسملا قالخألاو ميوقلا نيدلاب كسمتلل نينمؤملا
 .نيرورسم ناكملا انرداغ ةرشاعلا ةعاسلا يف ينعأ روطفلا دعبو

 ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف اهيلإ انلصوف cls يف ةينارطملا ىلإ اندعو

 .عبرلاو
 £ ¥ زومت ١9178
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 ؛ةبسانمب يعداربلا بوقعي رام عوبسأب لافتحالل ءبلح ةيشربأل هترايز

 .زومت Te يف هديعو ؛هتافو ىلع ةنس /) £  ܀/ رورم

 لابقتسا يف ناكو «؛ةعساتلا ةعاسلا وحن بلح ىلإ انلصو دقو
 موصرب يروخلا ةينارطملا ةرايس يف لاثمتلا دنع ةنيدملا جراخ هتسادق

 دقو ܝܢܟ ةينارطملا ىلإ ؛نيملاس انلوصو ىلع هلل ادمح ءفيزوج سقلاو
 .مالسلل مهضعب ءاج

 ١9078 زومت ¥ ܐ

 ىلع ةينوفلتلا ءيروخلا فسوي رييب ديسلا ةقفاوم ىلع ءانب تهجوت
 رام ةسينك ىلإ ءساموت ديسلا يكريمألا قرشتسملا عم «هتسادق ةقفارم

 ابانرب سويطالم رام نارطملا انعم ناكو «نايرسلا يح يف سجرج

 ليكو روضحب كانهو lt» فيزوج سقلاو ءوباش دحألا دبع نابرلاو

 وضع يجنوتوت ميركلا دبع ديسلاو يتاعاس ايركز جروج ديسلا ةسينكلا
 لازت ال اهحيتافم يتلا ةصاقلا تحتف ءسجرج رام ةسينكل يلملا سلجملا

 يطخلا ليجنالاو ريبكلا ليئاخيم خيرات .؛ةيطخلا بتكلا انجرخأو ءيدنع

 God) فرحو ريغص مجحب نيرخآ نيليجناو «ةيلقرحلا ةمجرتلا ءدلج ىلع
 .ةينارطملا ىلإ اهدعب اندع ؛:ةعاس فصن ةدمل ءروكذملا قرشتسملا امهأرق

  VYزومت ١9178

 ةسادق لفتحا دقو ءيعداربلا بوقعي رام عوبسأ ءدب مويلا

 .؛بلحب نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا

gall وع انييثلا call و Sal 

 ܣ ¥ ©
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 ابانرب سويطالم رام نارطملاو تهجوت ءاليل فصنلاو ةنماثلا يف
 ةسينك نهاك يكلم ليئاربج يروخلا ةرايزل ءبوقعي سلريك رام نارطملاو
 يف فصنو ةعاس وحن انيضمأ دقو co ܨ )ܠ يف «رانزلا مأ ءارذعلا ةديسلا

 هتلئاعلو هل اركش LY اهمدق يتلا ةعونتملا هكاوفلا اهللخت ܘ gla ثيداحأ

 .رادلا يف نيدوجوم اضيأ انح نبا يباك امهديفحو
 ١9178 زومت ) ܙ

 ابانرب سويطالم نارطملاو كريرطبلا ةسادق عم تهجوت

 يف ةزوريف ىلإ ءاواح سويريوس نارطملاو بوفعي سلريك نارطملاو
 يلاهألا ܒ݁ ܫ الابقتسا هتسادق لبقتسا دقو ءاحابص ةعساتلا ةعاسلا

 (GY ةتس وحن دعت يتلا Bg jet ةسينك عيفش سايلا رام ue ةبسانمب

 نييليجنالا نم ليلق دجوي امك ءانتفئاطل سئانك ثالث اهيفو ةمسن

 .كيلوثاكلاو
 سايلا رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا دقو

 تناكو ALE نارطم ابانرب سويطالم رام نارطملا هنواع «يبنلا
 ܥܫܼܢ ܕ «ةبسانملا هذهب ةظعوم هتسادق ىقلأو ؛ءنيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 ىلع ماعطلا لوانتل ءلمشم سقلا ةراشب ذاتسألا راد ىلإ Liga gi سادقلا

 دقو ؛همرك اهيف رهظأ play ديسلا برتغملا هنبا نم ةوعدب ةيخس ةدئام
 .ةأرماو لجر نيتس وحن هتسادق عم ماعطلا لوانت

 ١9178 زومت ٠

 انديس ةسادق تقفار ةقيقد نوعبرأو سمخو ةسداسلا ةعاسلا يف

 ܕܘ ¥ ¥
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 ؛لامشلا ثداوح نم ايركسعو ايسايس يلغت توريب انكرتو
 .ةديدج ءامدو ثراوك ܨ «نانبلب هللا فطل ܥ بونجلاو

 ةبطيصملا يف انتفئاط نم ناباش فطخ نيتليل لبق هنأب املع

 .نوفطاخلا فرعي مل اعبطو ءامهيفطاخ دي ىلع امدعأو «توريبب
 ١91078 ناريزح \ ܐ

 5999 تونق:ينغلا دبح.ديسلا ةيمدقلا ةيبجلا ىف وضعلاو قياسا
yallهتسادفل ميمح قيدص وهو )3 . 

 نم هتدوع ةبسانمب ينغلا ديع ديسلا ةئنهتل تناك BUSY يعادلاو

 عبو !gall‘ مالسلا dial نم فرش ماسو ىلع هلوصحو ايراغنهل ةرايز

 .ةيكريرطبلا ىلإ اندع ةعاس وحن
VV١9178 ناريزح  

 صمح ىلإ اهجوتم قشمد ترداغ ارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 مايألا ضعب ةيضمتل died se ءابانرب سويطالم رام اهنارطم ةفاين عم
 دعب ةدحاولا ةعاسلا يف صمح ىلإ انلصو دقو «هل اركشف «هتيشربأ يف

«gallيل ةّدعملا ةفرغلا يف تحرتسا ءادغلا دعبو . 

 سويطالم رام ةيشربألا نارطم ةفاين تقفار ًءاسم ةسماخلا يف

 بئانلا ءريرغ ناميلس نابرلا قيفشل يزاعتلا ميدفتل vo jy pa ءابانرب

 هزوريف يف نيموي ܠܥܘ ىفوتملا coals ةافوب نيتنجرألا يف يكريرطبلا
 .هللا همحر .ءصمحب

 £ زومت ١917/8
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 .ةلحز يف (...) نم نايرسلا دحأ )ܪܣ

 ١9178 ناريزح 5

 تيقوتب ةعساتلا ةعاسلا وحن يأ ءروطفلاو حابصلا ةالص دعب

 ءانيملا سلبارط يف نيرام «نانبل يلامش اترغز ىلإ «هتسادق تقفار توريب
 ريسلا انلصاو كانه نمو ءانتفئاط نم راد يف اليلق هتسادق حارتسا ثيح

 ةيروهمجلا سيئر هيجنرف ناميلس سيئرلا ةماخف راد ىلإ اسأر ءاترغز ىلإ
 بئانلاو ريزولا هنبا لايتغاب يزاعتلا هتسادق مذق ثيح «قباسلا ةينانبللا

 قئاسو هتمداخو تاونس ثالثلا يذ ةلفطو هتجوزو هيجنرف ناميلس ينوط

 اهب ماق ةملؤم ةرزجم يف هعابتأ نم رخآ صخش /٠١/ وحنو هترايس

 نم قيرفل اماقتنا og geal نم رثكأ ذنم بئاتكلا بزح ةيبزح تافالخل

 يف رارحألا عم نابزحلا ناك دقو ؛هيجنرف بزح اكيش يف مهلتق مهبزح
 .فسألا عم اهل أدبم ال ةسايسلا نكلو «نيفلاحتم ةدحاو ةهبج

 يلاهأبو هيجنرف JL ةلاحلا ةعجافلا ةرزجملا هذهل انملأت ةقيقحلا

 .ربصلا مهيطعي انبر ءاترغز

 نارطملاو يواجج مانهب سويسينويد نارطملا اضيأ هتسادق قفار

 دبع نابرلاو cael pt انح نابرلاو ءابيلص جروج نابرلاو cal dl سويسانثأ
 مارفأ ya gp all نارطملا اقفار «ةبطيصملا بابش نم نينثاو ؛وباش دحألا

 .هترايس يف
 ٠ ناريزح ^" 4 )

Lotus Lire 5 aoe ةتاقطحلا - 0 - oy 

 انلصوف «وباش دحألا دبع نابرلا اهقوسي ةيكريرطبلا ةرايس يف ءقشمد ىلإ
 .نيملاس ةيكريرطبلا ىلإ ارهظ
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 موي كلذ مت ؛ةناشطعلا يف يفصنلا هلاثمت فسنب هتسادق عمس مويلا

 يف الو رجحلا يف هلل دمحلا انلقو Lub Li as) دقو ءيضاملا ܨܝ

 .رشبلا

 ١91/8 ناريزح ١4

 ةينايرسلاب رهظلا تاولصل ةيناثلا ةخسنلا يدي طخب مويلا تيهنأ

 انحوي سونيسكليف نارطملا تامحرلا ثلثملا لبق نم اهبيترت بسحب

 يف ةيكيريلكالا انتسردمل ةيده اهتمدقو اهتبتك ܨܢ ܨ ܐܚܘ نارطم ينابلود
 .( نانبل ) ةناشطعلا

 ةقطنم قيرط ىلع ةرايسلاب ةهزن يف ًءاسم انديس ةسادق تقفار

 «ةيكريرطبلا ىلإ Line ةعاس دعبو «ةليمجلا ةريثكلا ةينبألا اندهاشف ܘ ܐܘܠ

 ندي 1:0 5 اب ناك
 ١ ناريزح ١9178

 نابرلا هريتركس اهقوسي ةرايسب هتسادق تقفار Cline ةسماخلا يفو

 ةعباسلا ةعاسلا يف اهيلإ انلصوف ؛ةناشطعلل ةرايز يف «وباش دحألا دبع

 ريدم اهيف انيأرف «نانبل تيقوت بسحب فصنلاو ةنماثلا يف ينعأ .ءفصنلاو

 مهلهأ ىلإ ١١ لا بالطلا فرص دقو ميهاربا Lin نابرلا ةيكيريلكالا

 سويسينويد نارطملاو «يرابلملا نيماينب بهارلاو hell ةلطع ةبسانمب

 ةدوعلا نم هلهجن لازن ال ببسل عونمملاو ةيسنجلا يقارعلا يواجج مانهب

 مهدوجوب انررسو «متيملا ريدم نوعمش ىتم نابرلا انيأر امك «ةيروس ىلإ
cual psرارشأ وأ ريرش عضو ثيحب «هتسادق لاثمتل ثدح امل انردكتو  

 ܢܝ

 ٠
 مهتيف هتسادق امأ ؛هتدعاقو رجفتف .... نينثالا موي رجف يف «ةتقؤم ةرجفتم

 ܘ ¥ ܀
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Lila,يف سادقلاو ةنماثلا يف سيركتلاو ةعباسلا يف ةالصلا  

alܒܒܘ ¿> 18303 كار  

 .كلذل رس دقو cus ܡ لمجأ هتسادقب نونمؤملا بحر دقو
 ١9178 ناريزح £

 يف ؛وراتفك دمحم خيشلا هيروهمجلا يتفم ةحامس هتسادق قيدص ىلع

 Lise «ةيعامتجاو ةيذو ثيداحأ يف ةعاس وحن انيضمأ كانهو ؛هتعرزم

 .ةيكريرطبلا ىلإ اهدعب
  5ناريزح ١917/8

 نارطم اكز سويريوس نارطملا نم لك ىلإ هلاسر مويلا تبتك

clan:سيئر اكاس قحسا نابرلاو ءلصوملا نارطم ابيلص سويروغيرغو  

 ءاقبلاو «قارعلا ةرايز ىلع يمزع يف مهيأر ذخأو مهملعأ ܨܝܘ رام ريد

 .نيمداقلا لوليأو بأ يرهش ىتم رام ريد يف
A١0 قاري ذك  

 سايتام سامشلا انعم كريرطبلا انديس ةسادق ءاسملا دنع تقفار

 ثيح ءرتم وليك /١١/ وحن دعبل توريب قيرط ىلع ةهزن يف وحب
 ىلإ اندع فصنلاو ةسداسلا وحنو «يقنلا ءاوهلاو نيبناجلا نم راجشألا

 .ةيكريرطبلا
  4ناريزح ١917/8
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 . ١7 لا هبالطو ميهاربا انح نابرلا

 ¥ ناريزح ١917/8

 :هترايس يف ميهاربا انح نابرلا يعم رهظلا لبق مويلا ترز

 (cra ةعماجلا ىفشتسم ءاموت ليئافور يروخلاو يواجج ele نارطملاو

 نبا odie ناكو «قاتف ةيلمع هل تيرجأ ثيح ءرازاع جروج انرز ثيح
 .هللا هافش «ريغصلا هيخا

 ىلإ هترايس يف ميهاربا انح نابرلا يعم تهجوت celal دعب
 ؛يفيفع اروتنوانوب ديسلا بلحب GSU نارطم ةدايس ترز ثيح «ةفرشلا

 .هللا هافش ؛هتحص نسحتل تينأمطا امك «يترايزل رس دقف ؛جلافلاب ضيرملا

 نارطملا عم ؛كريرطبلا انديس تقفار ءابيرقت ةرشاعلا يف احابص

 ليئافور يروخلاو pli دحألا دبع نابرلاو ميهاربا انح نابرلاو مانهب
 SLEW يف «ةيجنرف ناميلس «قباسلا ينانبللا سيئرلا ةماخف راد ءاموت

 ةّيدو ثيداحأ يف ةرايزلا ترمتسا دقو ؛.هضرم نم هئافش ةبسانمب كلذو

 .ةعاس فصن وحن

VAVA ناريزح ¥ 

 يتلا «ةليمجلاو ةريغصلا ةسينكلا كريرطبلا انديس ةسادق سرك

 ةيكيريلكالا ةلاص نم مسق يف ميهاربا انح نابرلا ةيكيريلكالا ريدم اهلمع

 مارفأ سويسانثأ نارطملا هنواع cal pil رام مساب اهسّرك ؛قباط لوأ

 دعب هتسادق هب لفتحا يذلا يهلإلا سادفقلا يف كلذك هنواع امك ءسلوب

 نم اومدق صخش [Pee] وحن سادقلاو سيركتلا رضح دقو «سيركتلا
 .اميظع bags مويلا ناكف ءاجراخو ًالخاد ةسينكلا اوألم cantly توريب

 ܕܘ \ ^
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 :اهيف تدجوف .ءفصتنلاو ةدحاولا يف ةيكريرطبلا ىلإ تلصو دقو

 رام ةنراطملاو ءدنهلا نم يروخ هعمو «سويليساب رام نايرفملا ةطبغ

 .بوقعي سلريك رامو ءسدقلا يف يكريرطبلا بئانلا اقول سوروقسويد

 تحور امل .ةفيظو نودب يلثم امهالكو ءيواجج مانهب سويسينويد رامو

 اعبطو ءجروج صاوقلاو يكريرطبلا ريتركسلا وباش دحألا دبع نابرلا
 .ءاسملا ةالص دعب هتحص ىلع تينأمطا يذلا كريرطبلا انديس ةسادق

  Yoرايأ ١918

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ةلوانملا ) «ةاتفو ىتف 31 ل سدفقملا نابرفلا لوان هماتخ يفو «قشمدب

 عم انجرخ سادقلا ماتخ يفو «نيلصملاب ىألم ةسينكلا تناكو «( ةيلافتحالا

 رام نايرفملا ةطبغ ىقلأ ثيح ءريبكلا نولاصلا ىلإ ؛ةسينكلا نم هتسادق

 همامتها ىلع كريرطبلا ةسادق اهيف ركش ةملك يناثلا سولوف سويليساب

 ماسو هديلقت ىلع هركش امك ءانايرفم هل هتماسرو .ةيدنهلا ةسينكلا نوؤشب

 ىقلأ امك رابلم نافلم هتيمستو «نايرفملا قفارم نايروك يروخلل مارفأ رام
 .هلامعأ ىلع كريرطبلا ةسادقل يناهت «ةينايرس ةديصق هسفن يروخلا

 ¥ رايأ ١9178

 ةقفرب تهجوت .ءروطفلاو سادفلا دعب ابيرفت احابص ةرشاعلا يف

 ىلإ يواجج مانهب سويسينويد رام نارطملاو Ul كريرطبلا انديس ةسادق

 دبع نابرلا يكريرطبلا ريتركسلا اهقوسي «ةيكريرطبلا ةرايس يف توريب
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 ܐܥܒ معان طخب ܨܢ ܐ فرحلاب ينايرس بنك ليجنا باتك 5

 .ناسين رهش يف هبتاك هّمتأ ܪ ) ܧ(¥ ةنس بتك ءريغص مجحبو
 ةنسلا نم رايأ رهش يف هسفن بتاكلا هّمتأ «هقباس لثم رخآ باتك - 85

3 
 tle ؛ةدعاق نودب رولب نم سادقلل سأكو ؛ةعبرأ بتكلاف اذإ

 ةفرعمل اهصحف انكرت تانامرفو ءابلاغ رولب ةينيصو ؛ةضف ندعمب

 .ديدجلا نارطملا رضحي امثير ىرخأ ةصرف ىلإ ءاهتايوتحم
 ) ¥4ܐ رايأ ) 4

 ليمك سامشلا ينقفاري تنك ءفصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 ؛نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك يف فيصان صاوقلاو سيكروك
 انأ تلفتحا دقو ܢܢ ܘܝܩ( ܨ ةنماثلا ةعاسلا يف سادقلاو «ةالصلا انأدب ثيح

cayنيعبرأ تلوان هماتخ يفو  Lilleةلوانملا ) يهلإلا سادقلا ةبلاطو  

 يركش ill يعم carga ܕܪ ܕ نيلوانتملا عم انهجوت كلذ دعبو «( ةيلافتحالا
 ثيح «ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن ةعاق ىلا ءصاوقلاو روكذملا سامشلاو اموت

Ul gliروطفلا  cagesدعي. عمجلا ناكو  gaiتناك. :ةسحالخلاو .ءاسفن نيعبرأ  
 «نيلوانتملا ىلع نابلصلاو تاداهشلا تعزوو «ةنقتمو ةليمج ةلفحلا

 .ةسدكبلا Aisa ةبسناتملا هذيل ةيراكأتلا ووسنلا تذنقتلاو
 ١91078 رايأ ١"

 يسكت ةرايس يف اهجوتم بلح ترداغ احابص ةعساتلا ةعاسلا يف

 نيتس هترجأ ذخا cle يرتميد قئاسلا ناكو ءقشمد يف ةيكريرطبلا ىلإ

 .اهقودنص نم ةينارطملا اهتعفد ةيروس ةريل

ol} 
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 نم وج يف .؛مهيودو نيلوانتملا عم روطفلا انلوانت ثيح ؛سيجروج انح

 نابلصلاو تاداهشلا تعزوو «ةيراكذتلا روصلا تطقتلاو ءروبحلاو ةجهبلا
 .نيلوانتملل

 Sued Tigh lal Lise Gaull spite ةيداحتا ةعاسلا يفو
 AU ءاش نا ةديدع ماوعألف

 ١9178 رايأ ) £

 ديسلاو ܨܦ ܨ ܐܘ يف ةسردملا يف يقيفر «ءاسملا ةالص دعب ينراز

 هب تررسف ؛ديوسلا يف تاونس ةعضب Abe ميقملا ,ءيللبغ ديعس هللا اطع

 مارفأ سواثميط نارطملا ةفاين نع كلذك يننأمط دقو «يب رس امك

 .يدوبع

 ١91/8 رايأ ) ¥

 يف سجرج رام ةسينك ىلإ تهجوت ءءاسم ةسماخلا ةعاسلا يف

 يروخلاو وباش فيزوج سقلاو موصرب يروخلا يتقفربو col all يح

 .مهريغو يلملا سلجملا ءاضعأ نم قيرف روضحب كانهو cy grad) مارفأ
 ءاهيلا تانامرفلاو بتكلا اندعاو ءاهتايوتحم اندرجو ؛«ةصاقلا انحتف

 ديدجلا نارطملل هملسأو .هب ظفتحأل يلإ ةصاقلا حاتفم تدعأو ءاهانقلغأو

 .هللا ءاش نا

 :يهف بتكلا امأ

 .ملاعلا يف ةديحولا ةخسنلا وهو «ينايرسلا ريبكلا ليئاخيم خيرات -)

 :يليجنرطسالا طخلاب يسنك ليجنا ءلازغغ ale ىلع باّتك -؟

 .م ١١٠١٠١ ةنس بتك ءاعبط ةينايرسلابو
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 !clyde بلح ظفاحم ةدايس انراز ءرهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف

 ءاضعأ نم قيرفو ASN ةنهكلا هلابقتساب ناكو .حاطب نيسح ديسلا

 Re aye انس ܕܟ ܕ( ܒ انييحزت هب انيحز ذكر «نييلفلا نيسلجملا

 امك هانعذدو ةعاس فصن وحن دعبو .كلذ ريغو «ةربقملا اهنمو «تاجاحلا

oieامي  Adi gud 58 yal (Slyهللا  
A١917/8 رايأ  

 ليمك سامشلا ينقفاري ترز ءاحابص فصنلاو ةعساتلا يف

 جراخ يلابقتسا يف ناك ثيح ܢܨ | بلغت ينب انتسردم ءسيكروك

 ؛ةيميلعتلا ةئيهلاو ناهرب ذاتسألاو ةريدملا مهسأر ىلع ةبلطلا ةسردملا

 تدقفتو ؛ةسردملا تلخدف ءاهتحابو ةسردملا جراخ دهشملا اذهل تررسف

 اعيمج انل تطقتلاو ؛ةحابلا يف بالطلا دي ديشانأ ىلإ تعمتساو ءاهفوفص

 .تاملعملا عمو ءفوفصلا عمو فوفصلا جراخ بركب ܣܚ

 ةينارطملا ىلإ تدع he gall ةّيخسلا تافييضتلاو «نيتعاس وحن دعبو

y els San Wy 9 0 ucts (tea hy gies99 %0 ® 7 7700 ةقييلل  

 .هللا

 ١ رايأ ١917/8

 cal pth رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب احابص ةعساتلا يف تلفتحا

 ܙܚܠ ܦܘܠ( نابرقلا مهتلوانف «ةبلاطو بلاط /58/ ةيدحألا ةسردملا نم مدقتو

 لوانت نم مهريغو مهيدلاو نم قيرف مدفت هبسانملا هذهبو «ةيلافتحا ةروصب

 .مهظفحو اعيمج مهنم هللا Si ءسدقملا نابرقلا
 يتقفربو «ةودنلا ةعاق ىلإ انهجوت ءفصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يفو

 ليمك سامشلا يكيريلكالاو gat سقلاو فيزوج سقلاو موصرب يروخلا

 دا &



 ١ و ا//

 نم تجرخو ءانيهتنا 6 ܐܠܐ فصل دعب ةدحاولا ةعاسلا يفو

 ܐܚܘ نم حيرتسأو ܝܒ «فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا ܒܒ ةسينكلا

 :تالافتحالا

Cloud 44 "^  ( 

 رام ديهشلا ديعب لفتحن more .هسفن ܟ gall يفو «ديدجلا دحألا

 .نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك همسا ىلع تينب يذلا ءسجرج

 ةرايس يف فصنلاو ةعباسلا يف ةروكذملا ةسينكلا ىلإ تهجوت دقو

 :ةينارطملل اريتركس نيعملا سيكروك انح ليمك نوقايدفألا يعم «ةينارطملا
 سيدقم جروج ديسلا اعوطتم ةرايسلا قئاس ناكو duals صاوقلاو
 .ميرفأ

Lila,ثيعرملا ائنهم تملكت دقو ءفصنلاو ةنماثلا يف سادقلا  

 .... سجرج رام ديعو حصفلا ديعب هتاسسؤمو هتائف عيمجب

 «تابسانملا هذه Jie يف يفعضل يوبألا حايزلاو سادقلا دعبو

 ` ` 0 gall 0 ىلإ كنتم > ريتك 9 عيمجلا 509

 يروخلا ىفيسوملا ܘܠܬ رضحو ءاريثك اهب تحرفف ءيفشكلا سداسلا جوفلل

 دقو «ءسيكروك Ls ليمك سامشلاو ءيركش سفلاو فيزوج سفلاو موصرب

Gillعيمجلا رورس نع اهب رّبع ةملك موصرب يروخلا . 

 ناك ثيح «نييعماجلا ةفرغ ىلا يعم نمو تلزن كلد دعبو
 كورب نايتسبس روسفوربلا انعم ناكو ؛نينمؤملا نم قيرف يراظتناب

 .هتالوكوشلاو ةوهقلا لوانتو ديعلاب مهتئنهت دعبو «ينايكيلكنألا .هتجوزو
 .ةينارطملا ىلإ اندع

( 4 ¥ OUI ¥ 
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 حصنفلا ديع  ديعلا ةليل ةالص Lila ܘ ܐܚܝܚܘ ةعبارلا ةعاسلا يفو

  ديجملا

 ela «ةالصلا ءدب يفو .ديعلا ةالص انأدب ءاليل ةرشاعلا ةعاسلا يفو
aacءايروس يف نولمعي نيذلا لامعلاو نييرادإلاو نيينفلا نم هب سأب ال  

 نم نيعوفدم سادقلا اورضحيل اوؤاج «ةسينكلا عبر اوالم ءاينامور نم

 . مهناميإ
Glaدقو ءاليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا مامت يف يهلإلا سادفقلا  

 ةملكب ديعلاب نينمؤملا تأنهو ءوباش فيزوج سقلا هب يننواعو هب تلفتحا

 :نئاغضلاو داقحألاو تاينانألا نع يلختلاو ةبحملا ىلع pal) Lila «ةيوبأ

 لفتحأل تئج يننأب مهل تنّيبو ءريخلا ةنمزأو حرفلا دايعأ عيمجلل تينمتو
 :هتلق اممو (cog يتبحم نم اعوفدم ءديعلا تالفحب مهعم

 مكل تنك يننأل لب «يناسل ةقالطل وأ يف ملعل سيل ينومتببحأ مكنإ

 المع «اونهربت نأ مكيلعف pS phi يف اذكه تنك اذإف ءابحم ءابيحور ابأ

J gitبسح «سدتقملا باقكلا  Leal)اهكشني نييحم «ةسلعمك قوكي نأ  

 نوعيطتست فيك الإو ءاعم بيرقلاو هللا نوبحت مكنأ ىلع نينهربم ءضعبل

 يذلا بيرقلا نوبحت ال متنأو «هنورت ال يذلا هللا نوبحت مكنأب اونهربت نأ
 .هنورت

 نيينامورلا نيينفلا نأ موصرب يروخلا نم Gale ܐܵܘ yall دعبو

 ذخأي نأ رصأ مهضعبو «سدقملا نابرقلا اولوانت «ةسينكلا يف اودجاوت نيذلا

 عم ابواجت يروخلا لزانتف «هدالوأل نابرقلا نم ةعطق فيظنلا هليدنم يف

 - هللا مهكراب  .مهاطعأو مهناميإ
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 نابرلا عم ياشلا انبرشو «هللا همسق ام انيدغت نأ دعبو .فصنلاو ةيناثلا

 نأ دعبو ءابيرقت ةعبارلا ةعاسلا يف كريرطبلا انديس انرز «وباش دحألا دبع
 ديعو ديعلا تالفح ةيضمت يهو ule ىلإ ةدوعلا نم يتياغ {ca تحضوأ

 لوصف ase مل اذإ «ةيكريرطبلا ىلإ دوعأس يننأب هل تدكأو cua ye رام

 ١97/8 ناسبيل ¥ 4

 ةعباسلا يف حابصلا ةالص تأدبو ءرارسألا سيمخ وه مويلا

arealةعاسلا يف ءموصرب يروخلا هب لفتحاو هترضح يذلا سادقلاو  

 يدوجوب نولصملا ءيجوف «ءسادقلا نم ءاهتنالا دعبو .ءفصتنلاو ةنماثلا

 es نع ناتليطالو ىلع ماسلا عيدم مسك علطو ءاوحيرات مهني
 .ةيبلقلا مهتبحمو مهفطاوعل ترثأتف

 ) 4 "^ ناسين ¥ ¥

 يف مارفأ رام ةسينك يف «ةميظعلا ةعمجلا سقط ةلفح تسأرت

 نم سجرج رام ةسينك يفو ؛ةسداسلا ىتح رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا

a 51 5 ; 857 ةيقا 7 05 سما  
 .نيبيطلا نينمؤملا عم ةريثك ماوعألف

 ١ 178 ناسين 0

 فو. ءاحابض ةعباشلا يف مارفأ. رام ةسينك يف حابضلا ةالص انأدب

 سادقلاب ple ܢܦ ) 54< ܨܚ لفتحا ܒܒ ءارهظ فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا

 .اولوانتو اوف {pac «نينمؤملا نم )2 8 هرضح .يهلإلا



AVA. 

 مهعم انيهتلا ءراوزلا ضعب ناك ةيكيريلكالا يفو ؛.( يلطوبرخ ( رونلا دبع
 .ةعاس نم رثكأ

 عم ؛متيملل ةالص ةفرغ يف ةريهنلا ةالص !Lily QL يفو

 .داتعملاك سقطلا انلمعو «متيملاو «ةيكيريلكالا بالط اندالوأ

 رضحي ملف يوق بيركب بيصأ دقلف ميهاربا انح نابرلا بألا امأ
 ܒ

 ) 4 "^ ناسين ¥ ܙ

 ةمحلاو ًاريثك فخو هب بيصأ يذلا بيركلل ةبسنلاب هتحص نع نانئمطإلل

callيروخ فسوي رييبو دادح دوبع ناديسلا اهنم لزني ةرايسب اذإو  LG 

 امهتقحل مث gua ya» رامو مارفأ را ام يتسينكل نييلملا نيسلجملا سيئر

 نبا نوطنأ روتكدلاو ءنوطنأ يسدقم ناوطنأ ديسلا اهيف «ةيناث ةرايس
 اني 0 ىلإ 55 مهلك. ` 7 5 5 ` ܒ * 5 & ܐ 1 2 51 :

 ىلع عيمجلا قافتإ ءيل اودكأ نأ ܠܫܢ ܕ ءسجرج رام ديعو مهنيب ديعلا
 تعصنا ؛ةيشربألا ةسائر يف ينفلخيل ءاشي نم ةماسرل هتسادق ضيوفت

Lal ابيلص جروج نابرلا دنع انتليل انمن ثيح «ءتوريب ىلإ cages 

 لبج يف يكريرطبلا  oldيذلا قرألا ببسب ءحابصلا ىتح منأ مل انأ امن

 .ينباصأ

 ١9178 ناسين ¥ ܘ

 ءابيلص جروج نابرلا انعدو ܣ ةيداحلا ةعاسلا مويلا

 هعاسلا وحن يف ةيكريرطبلا ىلإ ءقشم د ىلإ انلصوف ءتوريب ترداغو
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 رّينم فسوي نارطملاو ؛يناثلا كياح نوطنأ كريرطبلا ةطبغ انلبقتسا

 انررسف AS as نارطم هورج نارطملاو ءروجرج مارفأ نارطملاو

 انرز كلدكو :مهفطل نيركاش مهانعدوو .ةعاس فصن ܘܠܬ ةيوخأ ثيداحأب

 .سوينوطنأ رام مساب يهو ءاهيف انيلصو ةيكريرطبلا ةسينك

 ةدايسب انيقتلا Cue ءسكذوثرألا نمرألا ةيكريرطب ىلع انررم مث

 ةناشطعلا يف ةيكيريلكإلا ae انعجر امامت ايس ةيسيايسلا يفو

 .انحرتساو ءءاشعلا ماعط انلوانتو «ءاسملا انيلص ثيح

 VAVA ناسين ¥ ܐ

 (دومح جرب) ءارذعلا ةسينك يف ةالصلا انأدب ةنماثلا ةعاسلا يف

 (scotty 1500 ̀ 35 ةعيباتلا يفو cin yall ةيانب تحت ملت a eS ىو
 090 ` pea sl oa ܣ( 3957 ` ` ܛ

 سادقلا انممتأف ةيناث ةسينكلل انعجرو ALS جراخ ىلإ ةرودلا يف مهعم

 اوالم نيذلا نينمؤملاب اميظع يرورس ناكو .ناصغألا سيركت دعب

 يفعضو «قباسلا يضرم ببسب يدسجلا يفعض مغر ينلعج امم ؛ةسينكلا

 ةيبرت ىلعو ةبوتلا ىلع !pal اثاح dls لوقأ نأ ظعولا يف ريثكلا
 ears و ܪܟ ܐܝܩ ةيبرت مهدال وأ

 بألا عم انهجوتو ءانيهتنا رثكأ وأ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو

 «يرويس انح ديسلا مامهلا ةسينكلا ليكو راد ىلإ نيماينب نابرلاو جروج

 رضح يذلا جروج هوخأو وه بلح نم يلع زيزع وهو ؛هتوعدل ةيبلت
cel aallءادغلا ماعط انلوانت اذكهو .ادنك نم مداقلا رونلا دبع امهلاخ كلذكو  

 ديسلا ؛ةيكيريلكالا ىلإ ينعجرأ AGN يفو «ةتقؤملا ةلئاعلا هذه ةدئام ىلع
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 ينب عماج يف مويلا ةينيدلا ةودنلا وراتفك خيشلا نم ةوعدب ورضح < =
5 

Axel 

 نم ةخسن لانيدركلا ةفاين عزو عا  GUSنع  allanمهنيبو اسمنلا

 .يل ةخسن

Aدفولا عم يكريرطيلا بئانلا ةفاين ناك تارايزلا هذه يف . 

 V4VA lal ¥ ܐ

 دقو .ينيعبرألا موصلا ماتخ ينعأ «نيعبرألا ةعمج وه مويلا

 ةيكيريلكالا ريدم ميهاربا انح نابرلا هب لفتحا يذلا يهلإلا سادقلا ترضح
 بالط ريغ نكي ملو ءاحابص فصنلاو ةسداسلا يف كلذو «متيملا ةسينك ىف

 .امهيريدم اعبطو «متيملاو ةيكيريلكالا
  eleجروج نابرلا  Lyleحيسملا دبع سقلا هعم ارهظ «ةيكريلكالل |

 ءادغلا لوانت دعبو ءاموت  Giga gi clesنابرلاو  Linامهعم ةيكيريلكالا ريدم
 ةدحاولا يف كلذو ؛بيلصلا ىفشتسم ىلإ جروج نابرلا ةرايس يف

 نأ دعبو ܘܝܒ ܨܘ ضعب رمسأ رمسأ روتكدلا جلاعي ثيح ءفصنلاو

 بلح نم بلقلا تاطيطختو ةعشألا روصو يترابضإ يف نعمتو ينصحف

 يتلا ةيودألا لامعتساب يناصوأو :يننأمطو اطيطخت يل لمع ءقشمد نمو

 اركش هتركشف ؛«تانيماتيفلا نم اعون فاضاو ءاهتلمعتسا  Wy jeتوعدو
 .هل

 ديسلا هدلاو انرز ثيح هتيب ىلع انجرع ءانتدوع قيرط يفو
 دعبو ates) ثيدح يف ةعاس فصن وحن ܬܫܝ انيضقف ءرمسأ ميهاربا

 Lin خو هلهألو ءاهنم هيدلوو روتكدلا ةجوز ةلئاعلل توعد ؛تافييضتلا

 ةصاخ 3 ܠܦܐ نانبل برح اهبرخ يتلا قطانملا يف انلوجت مث

 ثيح «كيلوثاكلا نايرسلا ةيكريرطب انرز «ةعبارلا يفو ءرتعزلا لت ةقطنم

 قا هارب
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 مهددعو «نارطملل نيعطاقم بعشلا ةيرثكأو ةنهكلا GY كلذ cal ply لجر

 .ةلئاع /5٠٠/ وحن قشمد يف
 Lise امدنعو cea sll اذهل لاقي قحلاو تردكت دقف انأ امأ

ays yy pullنوكي امدنع تفضأو ءاذه يروعش نع انديسل تلق  
 دنع انيأر امك يه ةلصاحلا ةجيتنلاف ءداو يف بعشلاو داو يف سوريلكالا

Lit glكيلوثاكلا نايرسلا . 

 ناكو ًءاسم ةسداسلا يف ةالصلا تأدب سجرج رام ةسينك يف

 .ةأرماو لجر نيعبرأ وحن روضحلا
 \ 4 ¥; راذا 9

 سفلا مهعم ةثالثلا هبحصو وكسيسنرف لانيدركلا رداغ | رهط مويلا

 Lis نابرلا مهقفار «نانبل قيرط نع انييف مهدلب ىلإ نيدئاع Qual ليئونامع
 دحألا دبع نابرلا ةيكريرطبلا ةرايس يف مهلصوأو ةيكيريلكالا ريدم ميهاربا

plaܙ 6 ( ADL!) ag tail 

 كريرطبلا ةدئايه le clrill ماعط اولوانتو ءايانديص اوراز ١-

 ريد مهدحول اورازو ellis انتسينك اوراز امك ءميكح سوميسكم

Gl 51:9 =3 300  
claall 18118 ¥ةيوبانلا ءراقسلا ىف : 

 يف ةيروهمجلا يتفم وراتفك دمحا خيشلا ىدل اروطف اولوانت ܗ

 .هتعرزم

 ةيروهمجلا سيئر قيرفلا ةدايس .ةقيقد £ © ةدمل ءاليل سمأ اوراز - ܘ

 .دسألا ظفاح
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 رام نارطملا ةفاين اليل فصنلاو ةنماثلا يف بلح نم داع

 سويطالم رام اهنارطم ةفاين صمح نم هعم بلج دقو ءاواح سويريوس

 اهلبقو ءاليل ةرشع ةيداحلا ىتح ةرهس امهعم انيضقو ءامهب تررسف ءابانرب
 Beh oS ودلع انريمبوب » Sell agi Ga سكب رذ Gh ged as نقلا
 .تارهسلا هذه ىلحأ ام ءيوخأ ثيدح يف ؛ةعاس فصن وحت

 ١91/8 راذآ 5

 دقو «ينايرسلا مارفأ رام ديعو ءريبكلا موصلا نم يناثلا دحألا

 امك ؛مارفأ كريرطبلا تامحرلا ثلثملا Gals امعههس ياسحلا تأرق

 ةملك ىقلأو ؛ءكريرطبلا ةسادق هب لفتحا سادقلاو .حابصلا ليجنا تأرق

 سورودويت رام ديهشلاو cal al رام نع AaB ) £ وحن تقرغتسا
 .حيسملا ديسلا هافش يذلا صربألاو

 مانهب سويسينويد نارطملا ةفاينو تهجوت celine ةسماخلا يف
 سفط روضحل ءيقرش باب يف كيلوثاكلا نايرسلا ةيئاردتاك ىلإ يواجج
 تحلش سجرج مهنارطم ةدايس أدب دقو «يبرغلا باسحلا ىلع ةريهنلا

 ةثالثو ءاصيمق سبلي مل رخآ دحاوو «نايليجنا ناسامش هعم ءسقطلاب لفتحي
 نم ةخسن انيطعا دقو ؛نيتعمشلاو بيلصلا نولمحي راغصلا ةسمامشلا نم

 نارطملا أرقف ءانلعف دقو «ةالصلاو ةعباتملا يف مهعم كرتشنل ؛نادعدعملا

 نيترم تلقو . ܐܪܛܥ رطعلا تأرق انأو « ܐܝܣܘܚ ياسحلا يواجج مانهب
 نيثالث نم لقأ نورضاحلا ناكو .ةرودلا ages انردو .... احال ܐܚܒܘܫ



` ¥ | | 

 :يلي امب تمق VAVV NYY ىتح )%¥* لوليأ )¥ يف ةيبلقلا ةطلجلاب يضرم ذنمو

 ةزانج عييشت :
 يضرم دعب قشمد يف ةرم لوأل داليملا موي ثلاث يف تسدق ١

 يضرم دعب تارايز رشع وحنب نمق 00٠
Gis مامجتسالل ديعلا نم ابره قشمدل ١ 

 عبرا مارفا سواتميط نارطملا نم لك ةنسلا هذه رحب يف ينراز

 ةعيس ؛نايدنه نانهاك ءنيترم ينكرك بوقعي نابرلا ءتارم
 ةرايز نم هتدوع قيرط يف كريرطبلا ةسادق ,ىدافتفإل ةنراطم

 .يتحص نع نئمطيل هتليل تاب ؛ةيقذاللا ىلإ اهب ماق

 .VO ܒܢ تاداهشو تاتراكو لئاسر تلسرأ

 يف هنم تجرخو ) ¥¥4 لوليأ "١ يف ىفشتسملا تلخد

 هنم تجرخ مث ١7/ ١977/٠١ يف هيلإ تدع مث ) 4 ¥*¥/) ܀ / £

3 1¥ ±( 1 

te, aA Seܫ  



 ܩܡ ܚܝܒ ܣܡܘ ܚܫܡ ܚܝܘ ܡܡܢ ܚܒܘ ܩܡ ܗܓ” ܚܡܢ ܣܡ ܗܒ ܚܣܢ نا ܚܝܝ ܒܡܩ ܣܡܢ ܝܝ ܒܘ ܗܝ ܣܘܢܡܩ ܗܝ ܩܡܘ ܗܒ ܚܝܒ ܘܡܗ ܚܣܡ ܚܝܒ ܣܝܣܝ ܣܡ ܝܚܘ ديلا ܗܗ ܝܚܘ ܣ ܗܕܚ ܚܝܢ ܣܡ ܣܚܝ ܣܘ ܣܡ ܗܢ

 ¦ ١5911 ةركفملا هذه ىف درو ام ةصالخ

 هذهب VAVV/ Sy VY ىتح 51١//9177ك/١ ذنم تمق "57

 .تويبلل تارايزلا

 :نم لك ىلإ 1١5117 لوليأ )¥ ىتح ةنسلا Jol ذنم ترفاس 7

 ىلإ ١ ءنصحلا ةعلق يف سجرج رام ريد ىلإ ١ ءقشمد ىلإ '
 ؛(لويجلا ةحلمم) لوبجلا ىلإ ١ َّ ( ناعمس ةعلق ) ناعمس رام ريد

 ؛نيدرام ىلإ ١ «نيبيصن ىلإ ١ ؛يلشماقلا ىلإ ١ ؛ةكسحلا ىلإ ١
 ؛ليئربك رام ريد ىلإ ١ ءتايذم ىلإ ١ ؛نارفعزلا ريد ىلإ ١
 .غيرفلا ءركب رايد «ليبانب «ةيميهاربالا مث ءاهيف ىرقلا ضعبو

 لوليأ ) ¥ ىتح تدّمع ١ ܙ

Gate Aتابوطخ  

 lis ܬܟ

 تزنج 14

jus 01١ 
 يف mae رام يف تارم " «مارفأ رام يف ةرم ١5 ) :تسدق 08

 ريد ١ «ينومشت رام ١ «ليئاخيم رام ١ «نيعبرألا ١ :نيدرام

 ( غيرفلا ١



Lae 

 امك اهلوأ cal دمحلاو ةرطخ تارم ثالث تزتجا دقو cals ىفشتسمل

 امدنع اثلاثو ءيسفن كتشاو Gla gt yy تبصأ امدنع ايناثو WT تركذ

 دقو َّ ܀ܐܘܠܐ نم ةريحب يف حبسي هنأك نيبتو ةعشألا ىلع ةروص يبلقل تذخأ
 .هل توعدو هتركشف ءماري ام ىلع ةجلاعملا هلل دمحلاو تمت

 ١١ ىناثلا نيرشت ١9171



 ١ 4 ܙ ا/

 سقايرق سواثاطسا رام نارطملا ةفاين مهو «قشمدب دفع يدلا سدفملا

 نارطم زاويع اكز سويريوس رام نارطملاو ؛تارفلاو ةريزجلا نارطم

 يف يكريرطبلا بئانلا اقول سوروفسويد رام نارطملاو ءةرصبلاو دادغب

 لصوملا نارطم ابيلص سويروغيرغ رام نارطملاو «ندرألاو سدقلا

 نيموي لبقو ء«توريب نارطم مارفأ سويسانثأ رام نارطملاو ءاهعباوتو

 ؛ىتم رام ريد ةيشربأ يف يكريرطبلا بئانلا اكاس قحسا نابرلا لصو
 ابانرب سويطالم رام نارطملا ةوخألا مهلبق ينرازف قبس هنأب املع )

 بئانلا اواح سويريوس رام نارطملاو ءامهعباوتو هامحو صمح نارطم
 ريتركسلا وباش دحألا دبع نابرلاو ميهاربا انح نابرلاو ماعلا يكريرطبلا

 | ) يكريرطبلا
 مهتبحمو يل ةصاخلا مهترايز مهايإ اركاش مهروضحب تررسف

 ةمتمم ةرهس تناكو ؛مهعم ةرهسلا انيضمأو ؛ةيوخأل
 ١117 لوألا نيرشت ¥ ¥

 ءيضاملا لوليأ ١7 ذنم cal yal رام ةسينكل ܘ ܟܘ لوأل تلزن مويلا

 «ةهماتخ يفو ' ܡ ܕܒܗ ܡ ىف 6 gall هب ܝܝ 3 ܢܝ {al ܨ تعمتساو

 هتوخاو شودنه wit دلاو اجاج ميرم ةموحرملل ةنسلا زانج انمقأ

 ܝ بح

 ةعساتلا يفو .يتحص نسحت ىلع نانئمطإلل راوزلا ضعب ينراز

 نامطا نأ دعبو ءينع نئمطيل يزاليش ناج روثكدلا ele اريخأو ءاليل

 بعتلا نم ينرذح (cas دغ دعب ةسينكلا ىلإ لوزنلاب يل حمسو «يننأمط

 .بوبحلا نم ناعون وهو مزاللا جالعلا يل فصوو «ةيسفنلا تالاعفنالاو

 ةطلجب تبصأ دقل :باجأف ءيضرم نع يل حرشي نأ هنم تبلط

 .ءيسيلدب سينأ روتكدلاو انأ كانذخأ امدنع ءرطخ ةلاح يف تنكو «ةيبلق
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 مث ؛هرودب لك ينوصحفف | gale مث ؛ةجلاعملا فلم نيروكذملا ءابطألا

 مهسيئر باوج ىلع ءانب تناك ةجيتنلاو ,مهضعب عم اولتخاو اوداع
 ةمكحلاو ةقدلا ةياغب تناك تمت يتلا ةجلاعملا نا ءهروشب ريمس روتكدلا
 ىفشتسملا يف ىقبت نأ كيلع امنإ .ناروكذملا ناروتكدلا امهلمعتسا نيتللا

 اعمس :تبجأف ءيزاليش روتكدلا ةقفاومب الإ جرخت الو ܬܟܠ ܐܫܘܐ متت ىتح
 ܨ

 خيرات ناك ىتح موي دعب اموي سوملم نسحتب ترعش لعفلابو
 wal الزان 'مادقألا ىلع be ىفتملا نم تحرش دقق 9190/1

 تنك اذإو ؛ىفاعم ( ةينارطملا راد ) يتيب ىلإ تلصوو «ةرايسلا باب ىلإ

 ءابآلا نم ةليبنلا مهفطاوعو ةيعرلا ءانبأ صالخإو ةبحم ىسنأ الف ىسنأ
 ةنراطمو ةماع ةفئاطلا يف ةلماعلا تائيهلاو نييلملا نيسلجملاو ةنهكلا

 ظفاحم ةدايس ةصاخو ةرم نم رثكأ مهلك ينوراز نيذلا ةقيفشلا فئاوطلا

 ينم مهلف ءتارم سمخ نم رثكأ ينراز يذلا ليعامسا دمحأ ديسلا بلح
 .ءانثلاو ريدفتلاو ركشلا ليزج

LIصلاخ ينم مهلف يسيلدب سينأو يزاليش ناج نيروتكدلا  
 ىفشتسملا يف يضرم ءانثأ ينع اعطقني مل امهف ءءانثلاو ريدقتلاو ركشلا

 - ريخ لك ينع هللا مهافاكو ءامهدالوأو امهيتجوزو هللا امهكراب  ءهدعبو
 ١ لوليأ ¥¥ 4 )

 ءانب ءىفشتسملا نم تدع احابص فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف

 ةعيبط ةداعتساو يتحص مامتب رعشأ هلل دمحلاو «ءابطألا ةقفاوم ىلع

 .ةهاقنلا روط يف انأو ةيودألا ضعب لمعتسأ لازأ ال ينإ ءيلامعأ

 نم نيمداق ةينارطملا راد ىلا لصو .رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف

 عمجملا لامعأ اوهنأ نأ دعب (ce Me ةنراطملا ةوخألا نم ةسمخ ؛قشمد

 ܘ ܝ \
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 ةفرغ يف نيروكذملا نيبيبطلا رهسو ةيانعب اطاحم تيقب كانهو
 خيراتب تجرخ امهدعبو .عيباسأ ةثالث تيقب ثيح /١١/ مقر ةصاخ

 ' فل 6 / £

 ةطساولا سفنب ينولفنو يتحص نسحتب يروعش دعب ينم حاحلإب

 نم روهمج تيأر ثيح ؛ءسجرج رام ةسينكب ارام «ةينارطملا ىلإ

 مهيعار ةدوعب مهحرفب اراعشإ عرفي سرجلاو ةسينكلا باب ىلع نينمؤملا
 رونلا دبع :ةداسلا مهمدق نافرخ ثالث اورحن دقو ؛هلمع سأر ىلع املاس

 ىلإ ةفاضإلاب ينففاري ناكو .يلطوبرخ يكزو )= هجألا انحو رولك

 هيف تجلوع يذلا حانجلا ىلع ةفرشملا ةصاخلا ةبهارلا مهؤامسأ ةروكذملا

 .ةينارطملا يف يشارف تمزتلاو ءصاخ يسرك ىلع

 ينباصأ ath دقتعاو ءايلك حترأ مل اهؤانثأ مايأ ةينامث تيقب ثيح

 نيبيبطلا رطضا امم لكألل ةيلباقلا مدعو ءؤيفتو لاهسو حشرلا نم عون

 يف اضيأ ةرملا هذهو AAS ىفشملا سفن ىلإ ةيناث ينالقني نأ نيروكذملا

 [No] مقر ةصاخ ةفرغ

Gal se Cusتاطيطختو ةيربخم ليلاحتو ةيعاعش ريواصت عم  
 .. ةريثك ةيودأ لامعتساو «بلقلل ةدع

pete ءانبو نانئمطالل 9 ܨ 0 نسحتت يتحص Gili 

 يف ىرايغلا نيلوؤسملا ةبغر عم ابواجتو ءيزاليش روتكدلا ةقفاوم
 ةملكلا ىفشم يف عمتجا .نييلملا نيسلجملاو ةنهكلا مهسأر ىلعو ؛«ةفئاطلا

 مه بلقلا يف نييئاصخألا نيزرابلا ءابطألا نم ءابطأ ةعبرأ اصيصخ

 «روشب ريمس مهسيئر :ةداسلا  le؛يتاوهق  Joi giفيزوجو «هنبركم

 زيزع روتكدلاو يسيلدب سينأو يزاليش ناج ءابطألا مهعمو «نايرسك



 ܟ 4 ١

 >? 1 1 ىلإ ةفاضإلاب Laat atlas Gly انعم ܓ «ءادفلا

 ايليا ليئاخيم راد انرز مث (eb يف ناك دقو «ةسردملا يف يقيفر ولخ

 نيدرام نم هيلا انتدوع دنع Cl pte jl ريد ىلإ انعم هانبلج يدلا «يجرج

 سقلا قيقش بوقعيل ةلجسم ىلع انل لجسو celine ةعبارلا ةعاسلا يف

 انلجس امك «هداشنإو هفيلأت نم ةيلجزو ةفيرطو ةبذع يناغأ .ديدجلا يربص
Og AS مويلا pall راوز ناك ءريدلا يف ميفملا لقعلا فيفخ يهابل Gas 

  (3ܡ ` 1311

 سكذوثرألا مورلا نارطم ترز فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا احابص

 نأ هنم ull - ةيدو ةرايز  دادح دوبع ذاتسألاو فيزوج سقلا ينقفاري

 .نيملسملا ءاقدصالل ةئنهتلا تاقاطب ريطستب تذخأ ةينارطملل يتدوع

 نَم هتاذ تقولا يف aie ناكو ةلصاوملا عطتسأ مل ىرأ يب اذإو

 تيأر اهدنع «ةيسنكلا يتمكحم صاصتخا نم تسيل ةيضق يف ينجعزأ

 al روتكدلا يل بلطا هل تلفف ءيدوبع al pil سواثميط نارطملا

 شارفلا يف ES Sh :باجاف ءيعضو هل تحرشف هعم تثدحتف ؛يسيلدب

 طيطختو يصحف ܠܫܢ ܕ .؛يزاليش ناج روتكدلاو وه cla لعفلابو

 .ةيلوألا ةيودألا يئاطعإ دعب ةعاس تماد ةحارتساو بلقلا

 ةملكلا ىفشم ىلإ مث يترايس باب ىلإ الومحم يسرك ىلع ينولقن

 .رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يلاوح يف
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 ةعاسلا يف ارهظ ةالصلا .هلماكب ميحشالا ؛ةسماخلا يف احابص ةالصلا
 .فصنلاو ةسداسلا يف ًءاسم ةالصلا ؛ةرشع ةيناثلا

 مايألاو دايعألا ادع ام دحألاو ةعمجلاو ءاعبرألا ريدلا يف سادقلا

SUI 

 بهارلا ءفسوي نابرلا ءاموت نابرلا ءليئومص نابرلا :مه نابهرلا

 .عوشي
 ءوريس ܘܢܘ ليحار «ءينومش ؛ةنسب ءنشوش cas ܨܘ :نه تابهارلا

eSعم تهجوت ةبهارو «نارفعزلا ريد يف مدختل تهجوت ةبهارو  
 ظ ؛يحلصلا بوقعي رام ريد يف ناتبهارو «سدقلا ىلإ ايليا بهارلا اهيخأ

 .يكلم رام ريد يف ناتبهارو
 \ 4 "¥ ناريزح \

 رام ةسينك ىلإ ةرايس يف ايفنج سايلا نابرلا ينففاري ܚܠܛ ܨܡ

 هللا اميمحر Gilly نفدم ثيح ؛نيدرام روس جراخ ةعقاولا ليئاخيم

 تاولصلا تمدخو تعرعرتو اهيف تدمتعا ثيح يتسينك يهو lal ܕ
 ةلق نم اهيلع ىلوتسا يذلا فعضلا مغر «يبلق ىلع ةزيزع يهو اهيف

 OLS اعبطو ءيهلإلا سادقلاب تلفتحا اهيفو ءنيدرام ةلاحو نينمؤملا

 اهيلإ لصوي يذلا قيرطلا ةءادرلو ءالوأ دلبلا نع اهدعُبل نيليلق نولصملا
 اد

 ينراز ثيح ةسينكلا شوح يف نيلصملا عم انعمتجا سادقلا دعب

 لجر وهو «نيدلا مجن انتلحم راتخم ( غابد ) وشقن ركب ديسلا ميدقلا يراج

 بلجي مل اذه مغرو هل دلت مل «ةينمرأ هتجوز «نيدتم نيمأ فيرش ملسم

 ؛ةسينكلا شوح نم تعلط ةرشاعلا يفو ءيب ]ܚܨܕ تررسف ؛ةرض اهيلع

 ماعط انلوانت ثيح ءولخ بهار موعن روصنم ديسلا راد ىلإ انهجوتو

± ¶ 
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 ةدحاولا ةعاسلا يف انيهتناو «ةداعلاك ىرخأ ارومأ تركذو «هتمايقب
 :ىلعيصل ةكدعاسم ىلع هلل اركف ny ܝܪ

 ) 4 "¥ ناسيل 4

 وأ يعبطل هتطسوو ينيتاللا لاكساب بألا ينراز pile» ىلع ءانب

 ثالثل لمعن نا ىلع انففتاو ءريبكلا ليئاخيم يخيراتلا يباتك يريوصتل

 دنهلا نايرفمل ¥ ددع ةخسن ءيروس شرق :Qu lh ةحفص لك ܢܗܝ

 ءانب ابانرب سويطالم رام نارطملل ةخسنو «يناثلا سولوف سويليساب رام

  yrرايأ ¥ 4 \

 .نابهرلاو مارفأ سينويا رام فقسألا ةدايس عم ءريدلا يف هانيضق

 :مه ريدلا نابهر ءرتموليك /TT/ ليئربك رام ريدو تايذم نيب ةفاسملا

 نابرلاو laa) طيسب ) اموت نابرلاو «ريدلا سيئر شاطقأ ليئومص نابرلا

 .عوشي نوقايدفألا بهارلاو ؛بالطلا ميلعت يف كرتشي نيتج فسوي
 ةينايرسلا نوسردي ءابلاط /١١/ مهددع بالطلا Ald مهددع تابهارلا

 مهنكمي ام ةغل لك نم ةيزيلكنالاو ةيبرعلاو ةيكرتلاو ةيعيبلا ناحلألاو
 يف تاونس ثالث سرد دقو ناجلوك ىسيع ذاتسألا بالطلا ملعم «هملعت

AUS ISسأب ال لكشب ةيبرعلا فرعيو ناحلألاو ةينايرسلا نقتي وهو  

ca,ملكتيو مجرتيو بتكي ةيزيلكنالا كلذكو . 
palريدلا «ةفئاطلا ءانبأو ءابرغ تاهجلا لك نم راوز هدصقي  

 pei ±( 7 5 ܪܪ
 ܒ )
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 اداع امل ًءاسمو ؛قيقحتلا ءارجإل .«بيقنلا ةرايسب هعم امهذخأ امهتدافإ

 هيلع افرعت دقو ؛هحارجب ارثآتم يفوت ةرايسلا قئاس نأ نّيبت ةينارطملل

 ناجوزلا امأ .دعب تاقيقحتلا هتنت ملو «قراسلاو يناجلا هنأب ادكأتو

 .حالش قيفش ديسلا راد ىلإ امهتلسرأف

 اذك ببسل تدَمُج دق يتلاقتسا نأب امهل تحرشو ءسجرج رامو مارفأ رام

 يف ركفتو ؛ةفطاعلا ال لقعلا مكحت نأ ةيشربألا ىلعف اذه مغر نكلو ءاذكو

 .ةيشربألا لبقتسم
 ) 4 ¥¥ ناسين ܐ

 ةدحاولا يفو «ةالصلا انأدب ةدحاولا ةعاسلا يف «؛ةراشبلا تبس

 ءمارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب موصرب يروخلا لفتحا فصنلاو

 انأدب اليل ةرشاعلا ةعاسلا يفو «ةمايقلا ديع ءاسم ةالص انأدب ةعبارلا يفو

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا (SU ةرشغ ةيداخلا de Lull يفو «ةالصلا

 9330 لا روكلا aay ءاهيراخو ًالخاد ةنقلم 093 :تناك cal yal رام

 تنتبو «ديعلاب ةيشربألا تأنهو ءردنكسا يرون راقيسوملا ةدايقب ليترتلاب
 كريرطبلا ةسادق بلط ىلع ءانب الإ اهديمجتب تيضر ام يتلاقتسا Gh مهل

 رداغأ نل فوسو «ةيشربألا بيست نم افوخو .هتحص ىلع ينم ةقفش
 توعددقف ءاذه مغرو «ليحرلاب هتسادق ينرمأي امدنع الإ ةيشربألا

 تبلطو «ةيشربألا ةحلصمل لمعلاو ءابناج ةينانألا حرطو ريكفتلل ةيشربألا
 يف اوأطخأ نيذلا تحماس امك ؛ءيتحماسم مهقح يف تأطخأ نيذلا نم

 يدافلا عوسي انل هققح يذلا مالسلا ؛مالسلا سقطب لفتحن اننأل كلذ ءيقح



١ 4 ¥" 

 ريخ لجأ نم ذئدنعو ؛ةنيعم ريغ ةرتفل «هتلاقتسا تلبق ىذلا سجرج

 .ةيشربألا

 نأ تيضر ؛نويحطسلا نويناغوفلا هقرحي ال يكل بوتعي نابرلا يف ينم

Lites 3905 jotel yانجرخ اذهبو .«هتسادق رمأب الإ  Lilyحاترم ريغ  

 مارفأ نارطملا نوديؤي Qual oy 53 59 لحل اذهل الو عضولل ال

 .روكدملا نارطملا MY ةرماؤم Gall اذه نوربدعي فوس ؛يدوبع

 ءاهيف نيدجاوتملاو ؛ةيكريرطبلا يف ܪ نيدلا انعدوو .هتسادق انعدو

Sieرفسلا انلصاوو «قشمد نم نيرخآ ةثالثو يجغاط ديعسو سيدقم ناج  

 اهيلا انلصو ثيح celine فصنلاو ةسداسلا هعاسلا يف بلح ىلإ نيدئاع

 .اليل فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف

\ 4 ¥¥ jal ¥ ܘ 

 نم نيمداق هتأرماو لجر «ةينارطملا ىلإ لصو celal اذه يف

Gtحالش قيفش يراد يف نيتدوجوملا امهيتنبا ةرايزل ءنيدبع روط  
 رخآ صخش هبناجبو ةرايس قئاس ةيحض اناك امهنا + geil فوؤرو

 ةنيدملا جراخ ناكم ىلإ امهذخأ ؛ةينارطملا ىلإ ايتأي نأ نم الدب «نيمثلم

 ةعبرأ امهرفس زاوج نع الضف ةجوزلا نم اذخأو انيكس امهيلع ابحسو

 Say) قدصم نيب نحنو Qe يناملأ كرام فلأو ةيكرت ةريل فالآ
 رخآ رصنعو وميرب دمحم ديسلا يسايسلا نمألا يف بيقنلاب اذإو

 هيلع fe بوتكم نع نالأسي امهقيدص شودنه رودإ امهتقفربو ءينناروزي

 ليئاربج نابرلا نم يل يه ةلاسرلا نأ تلقف ءاهقئاس حرج ةرايس يف

 امهو coded نيروكذملا ةجوزلاو ܨ ܙ ܐ! عم اهلسرأ ؛نيدرام يف فالع
 ذخأ نأ دعبو ... ةيروك = ܕ ܐܠ! مساو امهانيعدتساو «بيقنلا pad“ ءاندنع

4a 
 ܥ ܐ *
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 هنوكل co sill صيمق سبال وهو «هبتكم يف هانرزف ءكريرطبلا انديس ةسادق
 توريب يف هيلع عقو يذلا يمارجإلا ءادتعالا ءارج نم اضيرم لازي ال

 ةرابجإ نيلواحم ؛عاعرلا نم قيرف لبق نم (cS وأ اموي نيرشع ذنم
 انراكنتسا اندكأ نأ دعبو ءانارطم ابيلص ةيروك جروج نابرلا هتماسر ىلع

 fia اخ تلتف :ةينيكلا 0 ىلإ انعمتسا Cail gall تناك امهم ءادتعالل

 ؛كانهو انه يدرتملا عضولا ىلع ينيع نم تلزن يتعمدو ءانردكت لب ال

 انبلطو ؛ناروكذملا نايلملا ناسلجملا اهايإ انلمح يتلا ةلاسرلا هل انمدق مث

 هنم ذخأنو Aud VI يف عضولا هل حرشنل «ةيناث ةلباقمب انل حمسي نأ هنم

 .هذختيس يذلا هرارق

 ؛نيروكذملا نينارطملا عم ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع انيدغتو انلزن

 ناج ةدئاملا ىلع 99 انعم ܝ ناكو ةيكريرطبلا ةيشاحلا عمو

 يديؤم نم هرابتعاب رابخألا دصقتل دفولا قبس يذلا نوطنأ سيدقم

 .يدوبع ما رفأ نارطملا

 عضو هل تحرشو «ةيناثلا ةرملل هتسادق انرز ًءاسم ةعبارلا يف

 .«ةصاخ ةروصب نايرسلا يح يف «مئاقلا نايلغلاو «يلاحلا بلح ةيشربأ

 هحيشرت مدع ىلع هرارصإلو cite نم مارفأ نارطملا ةسادق بحسل

 ناكف «تاحارتقالاو ءقرطلا ىتشب هتسادق عانقإ Lil gla دقو ؛«ةيشربالل

 انل ثيح ديوسلا يف هتنيع دقل :الئاق ؛مارفأ نارطملل ةبسنلاب ءايبلس هباوج
 ALUM) دهمي كانه ميهاربا انح نابرلاو ءاهب ةيانعلا يضتقي oS ةعامج

 .ليقارع ةيأ همامأ ىقبي نل هباهذ دنع ىتح

 ءاحشرم مث نمو ءايكريرطب ابئان هنييعت نم لمألا انعطق امدنع

 فرظلا اذه يف ءايكريرطب ابئان ينكرك بوقعي نابرلا نيعي نأ انضفر

 ؛نويئاغوغلا هجعزي ال يكل ءروكذملا نابرلا ىلع Lis Lage «تاذلاب
 نارطملا ىقبي وأ نارطم نودب ةيشربألا ىقبتل اذإ :هتسادق لاق ذئدنعو

44: 
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 LI Ais ܟ ALS ale) ܕ ܘܠܢ ܠܥ هذه يتنس حتتف هي 31 3

 ±2 00 لواو «سويروغيرغ رامو سويليساب رام نيسيدفلا ديع

 ةعساتلا يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ܕܠ ܢܟ

 سانلا oy 3 ܝܒ Helle eld aca يوفر احابص

 تاهونيزاكلا يف وأ مهتويب يف ܐܝܩܐ ةنسلا سأر ةليل اورهسي نأ اوداتعا

 .يداونلاو

 VAVV ىناثلا :نوناك.1

 يتسيئكل ناسيلملا ناسلجملا هذختا يذلا رارقلا ىلع ܐ̈

 .يضاملا clas YI ܧ ܐܢܡ ةكرتشملا هتسلج يف cal il رامو سجرج رام

 دوبع ناديسلاو سجرج سويسينويد نارطملا دفولا نحن انرداغ
 فسوي رييبو cal pil رام ةسينكل يلملا سلجملا سيئر بئان هتفصب دادح

 نيهجوتم ءسجرج رام ةسينكل يلملا سلجملا سيئر ب بئان هتفصب يروخ

 33 تسلا داسلا 2 ܐܒܝ يف كلذو «ءقشمد يف ةيكريرطبلا ىلإ

 ةوهقلا برشو «سادقلا دعبو ؛هامحو صمح نارطم ابانرب سويطالم

 ةيناثلا ac Lull يلاوخ اهيلا انلصوف «قشمد ܩ رفسلا انلصاو Asli عم

 نارطملا يكريرطبلا بئانلا ةفاين ىلع انملس نأ دعبو ءفصنلاو ةرشع

 ةلباقم !Lis «يدوبع مارفأ سرواثميط رام نارطملاو ءاواح سويريوس رام
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 ܢܠ ةنماثلا ةعاسلا يف cl ll رام ةسينكل يلملا سلجملا عمتجا
 هجوتأ نأ اوبلط ةعاس وحن دعبو ؛دادح دوبع ديسلا سيئرلا بئان ةسائرب

 اهنأب مهل تدكأو «يتلاقتسا عوضوم نع ىرخأ ةرم مهيلإ عمتسأو مهيلإ
 امب مهل تنيبو «ليدبلل حشرم لوح ييأرب تيلدأو ءاهنع عوجر الو ةيهتنم

 يه Braye نوكت نأ يضتقيو ةملكلا نأ مهل تلقو ءيريمض هيلإ حاتري
 ليدبلا ىلع اوقفتاو ةدحاو ةملكب اولمعاف ءكريرطبلا ةسادقو ةيشربألل

 .كريرطبلا ىلع هوضرفاو
 \ 4 ¥ܬ لوألا نوناك 8

 .؛يداحب ديعسو جوق زيزع روتكدلا رهظلا دعب ةثلاثلا يف ينراز
 | ةلاقتسالا نأب امهل تدكأو تزفرنف «يتلاقتسا صوصخب يعم اوثدحتو

 مل انأف «ليدبلا داجيإ ىلع بعشلا قافتا «قافتالا نم دبالو ءاهنع عوجر ال

 ١" لوألا نوناك ه١9
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  al all 5 cleراع )33 يلج 34 :3

 ثيح «(ايقيرفأ) يبورين نم  Sheيف انتسينك اكز سويريوس نارطملا عم

 ٠  plsةا/ه لوألا ١

 ١١ ةعاسلا يفو ءديجملا داليملا ديع ةالص انأدب ءاليل ةرشاعلا يف

 ليترتلا يف تكرتشا ܢܕܐ ܟܦܐ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا اليل

 بوجوب مهايإ اركذم cate pall تأنه نأ دعبو col pil رام لاروك ةقرف
 مارفأ نارطملا ةفاين ىقلأ ءانكلهي الو انع هبضغ فكيل هللا عم ةحلاصملا

 انيهتناو 5007 و ةرودلا اهدعب Aca عبر وحن تقرغتسا ديعلا هظع يدوبع

 ةصاغ دربلا مغر ةسينكلا تناك ءاليل ةدحاولا ةعاسلا يف ةالصلا نم
 - حارفألا uc هللا هلعج - نيلصملاب

 ) 4 ¥ܘ لوألا نوتاك ¥ £

 ثيعرملا ling .ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ديدجلا ماعلاو ابج ملا داليمل اب

 ةصاقلا مهيوحت يتلا ةعبرألا بتكلا ةسينكلا يف نينمؤملل تنلعأو

 ليئاخيم كريرطبلل ةينايرسلاب خيراتلا GUS :يهو ءسجرج رام ةهسينك يف

«SIIنيرخا نيباتكو ءيليجنرطسالا فرحلاب يسنك ليجنا باتكو  

 جرفت ثيح «نييعماجلا ةعاق ىلإ مهتذخأ مث ءادج معان فرحب ليجنإلل
 .ةيناث ةصاقلا يف اهانعضو مث ؛كانه اوناك ةعامجلا نم قيرف اهيلع

YA١و اله لوألا نوتاك  

£4 | 
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 نيروكذملا نيجوزلا مامضناب ءبلحب يندملا لجسلا ةنامأ ىلإ هل تبتكو
 .انتفئاط ىلإ

 \ 4 ¥ ܘ لوألا نوناك ) ܠ

 يجيالق قيفوت ةداسلا ينم ةوعد ىلع ءانب ينراز ةعباسلا يف

 نع ؛مهيلا تعمتساو مهعم تثدحتو ءرولك رونلا دبعو يلطوبرخ يكزو

 بئان نييعت بوجو نعو rare رام ةسينك يف يلملا سلجملا عضو

 ؛مارفأ ام ةسينكل يلملا سلجملا عم قيسنتلا بوجو نعو (cA يندم سيئر
 .يتلافتسا J gf دنع يناكم لحيل ليدب رايتخا يف

VV4 "ܘ لوألا نوناك  ( 

 يروخلا ينقفاري aula ىلع ءانب ترز ءرهظلا دعب ةعبارلا يف

gee»نايرسلا نم باسك سايلا يلديصلا راد ܟ  SL SUSىلع ةالصلل  

 موصرب يروخلا ىدل تفرتعا ءاهل يتالص دعب يتلا ءزوجعلا هتدلاو

 اهنوكل ءاهدالوأ نم حلملا اهبلط ىلع ءانب اذه ءسدقملا gl yall اهلوانف
 ىدل نوفدملا اهجوز دنع نفدت نكلو «ةيسكذوثرأ ىقبت نأ ىلع ةرصم

 .كيلوتاكلا نايرسلا
 ١و "ܘ لوألا نوتاك 14

 ينادهاو ؛يقيفع اروتنوانوب ديسلا نيتاللا نارطم ةدايس ينراز

 هتركشف (CV AVI مالسلا نع ءسداسلا سلوب ابابلا ةسادق ةلاسر نم ةخسن

 - ةنوكسملا راطقأ يف همالس ققحي انبر  ةيدهلاو ةرايزلا ىلع
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 ةسائر يف يماقم موقيل coed سيئر بئان نييعت ىلإ ةرورض راصي نأ ىلع

 ةينارطملا يف مدافلا سيمخلا موي اهدعوم ةيناث dole دقع ررقتو «تاسلجلا

 .دعوملا سفن يف

 51١ه يناثلا نيرشت د ¥

 اهيف لفتحاف ءسجرج رام ةسينك ىلإ هتلسرأ موصرب يروخلا
 قحسا ميهاربا موحرملا دالوأ نم ةوعدب ءيهلإلا سادقلاب ةرم لوأل

 ̄ هللا همحر هل نيعبرألا زانج ةبسانمب ءيجرطاق

 ٠ ܘ يناثلا نيرشت ¥ 4 ١

 رام ةسينكل يلملا سلجملا ءاضعأ يدل عمتجا clove ةنماثلا يف

 اندمجو «ءسيئر بئان نييعت ةرورض اهنم «ةريثك رومأ يف انثحبو ءسجرج

 .سيئرلل ابئان نيعملا مارفأ نارطملا ةدوع نيح ىلإ عوضوملا
 ) 4 ¥ ܘ لوألا نوناك £

 دبغ Gaal يروخلا بألا Nj اخابص.تفصضنلاو ةعساتلا ىف

 يراوح ىلع ارو طا aie كلا oly ܡ راسا

 ܐ

 يدل ايه نادك احتسال الإ qs geal هذه يف رظنلا ضرأ ملو ءامهاوعد

ll SSIܪܒܥ ܙ ) نم صلختلل جوزلا ىلع ةقنشو ينم ܬܘܟ ܨ  bee osاذه  

 هذه يف رظنلل طسوت sill زماغم رييب يماحملا تيع دتسا رهظلا دعبو



 ܘ ¥ 4 ١

 قشمد ىلإ gaye مارفأ سواثميط رام نارطملا رفاس ارهظ

 ؛يملاعلا سئانكلا سلجمل رمتؤم روضحل ؛يبورين ىلإ ةرئاطلاب اهنمو

 - ةمالسلا هتقفار  نمزلا نم رهش وحن رمتسيس بايغ يف كلذو
 | 4 ܙ ܘ يناثلا نيرشت ) ¥

 يف كلذو cal pil رام ةسينكل ديدجلا يلملا سلجملل ةسلج تدقع

 .ءاسم ةنماثلا ةعاسلا

 .مهب يتفث مهل تدكأو مهب تبحر نأ دعب نيعمتجملا نم تبلط

 ܝܣ

 ca ae باختنا «يرسلا ع رسل مي ae oe oe اذه لوح شافن دعبو

ag oll LOLاليكو نوعمش ىسوم ديسلا نيعت امك ءرسلل انيمأ انح ناهربو  

 .هتخوخيشل ليقتسملا رازاع جروج ديسلا نم الدب مارفأ رام ةسينكل
 ١5175 يناثلا نيرشت ) £

 مل فسألا عم ءسجرج رام ةسينك يف يلملا سلجملل ةسلج تسأر

 ؛يجمامح ميعن ءيروخ ديجملا دبع رييب مه ءءاضعأ ةسمخ ريغ اهرضحي
 | ءامضعألا روتفل ارظنو كلذل .سانيم يكز «ةداعس ابيلص :يجمامح ܡ

 ةينارطملا يف ةسلج ىلإ مهتوعد دقلف ؛مهنم هتسمل يذلا ماجسنالا مدعو

 .ءاسم A ةعاسلا ةعمجلا ادع اهدعوم

 ١51٠5 يناثلا نيرشت ¥ ¥

 ؛اليل ةنماثلا يف ةينارطملا ناويد ىلإ رضح ينم ةوعد ىلع ءانب

 مهعم تلوادتو ءسجرج رام ةسينكل يلملا سلجملا ءاضعأ نم ةينامث

 hase لكب لمعلاب رارمتسالا مهنم Culley مهتاسلج دقع يف روتفلا بابسأ

SAA 



 ܘ ¥ 4 ١

 ديدجت دحأ ؛مارفأ رام ةسينك يف يناثلا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .وباش فيزوج سقلا ةملك هيف ىقلأ سادقلا ماتخ يفو «ةعيبلا
 Haj فلا Silly Spee ܒ و Lt ܨ

Lua sillsرويغلا يبنلا سايلا رام مساب ةسينكل ساسأ رجح عضو ةلفح  

 كريرطبلا ةسائرب اهعضوب لفتحا ءيدانو ةسردمو سكذوثرألا مورلل

 قيرفو ةنراطملا ضعب روضحبو ءصمحو بلح ينارطمو عبارلا سايلا
 .يلاهألا نم

 «صاوقلاو فيزوج سقلاو مارفأ نارطملاو تهجوت ةسماخلا يفو

 لايقزح نانفلل روصلا ضرعم انرضح ثيح ينطولا فحتملا ىلإ

 ̄ هللا هففو ̄ سوروط
 ١535 يناثلا نيرشت 4

 ساما ايفا رب cal godt نا رظملا Gry ces Sal ةعيبباتلا ىف

 انرضح ܘܠܥ ܨܕ ةليلل Late فيضلا ءدارم سفلا ايليا نب بوفعي يكيريلكالا
 سارجأ ةقرف اهتمدق .بلحب نينانفلا ةباقن حرسم يف (ميرلا سيم) ةيحرسم

 بوعتم ةيحرسملا تناك ءالهش نوطنا سفلا فارشإب al yell ةينفلا بلح
abe ety ate 

 ) 4 / ܘ UN نيرشت ٠

 فيزوج سفلاو دادح دوبع ديسلا ينففاري ترز ءةرشاعلا يف
 diss ܝܝ ىرخا ة {ype cael das ديسلا Gils ظفاحم Salus «ونانش

 هدهوب هانا ١ ركذم كا ذل اهتم كيلو ous BV | 5315 56 ܒ ܒܪ

 يروضحب نفلتف «ةيدلبلا ىلع (Willa مدعو ءانبلط ةيبلت يف ةيضقلا هذه لح
 .اركاش هتعدو مث ءصوصخلا اذهب هترايزل ءبلح ةيدلب سيئر ىلإ

 ءىما/



 ܘ ¥ 4 ١

 .هللا ىلإ ةدوعلاو سوفنلا سيدقت نع ةبسانم ةظع Cully ءسجرج

 .ةينيد ةيفئاط ثيداحأ انثدحت «ءنيلصملا

 | 4 ܘ يناثلا نيرشت ؟

 يلملا سلجملا يف ءاضعأ اونوكيل نيقفاوملا ءاضعألا توعد

 ܨ ܕܫܘܝܢ ىسوم clin ناهرب .؛دادح دوبع :ةداسلا رضحف cal pal رام ةسينكل

 ويرق دوبع بيغتو ءشودنه رودا ءيجقارط زيزع ,يهاب وباش ءوردب داؤف
 .هادبأ رذعل مارفأ انحو هضرمل

 ىلع ةظفاحم كلذو «ةئملاب ةئام ةفلغم ةسلجلا نوكت نأ ررقت

 .يلملا سلجملا اولمكيل ةثالث ءاقتنال تايصخشلا ءامسأ

 ١51٠5 يناثلا نيرشت ¥

 (DEY حانج حاتتفا روضحل ينطولا فحتملا ىلإ صاوقلا هقفاري مارفأ

 .ةيمالسإلا

 ١ 4 ¥ ܘ يناثلا نيرشت 5

 ةيكاطنأ كريرطب عبارلا سايلا ةطبغ ءقشمد نم Leal لصو

 يف مارفأ نارطملاو هترز فصنلاو ةشثلاثلا يفو ءسكذوثرألا مورلل

 يفو «ءاسملا ةالص ترضحو cla لحي ثيح سكذوثرألا مورلا ةينارطم

 .ةينارطملا ىلإ اندع ةسماخلا

A١5178 يناثلا نيرشت  



 | 4 ¥ ܘ

 gles Gl ةالسصلاو عيرشتلا يق كرتنلا ald ىلغ Like يح

 .غابصلا ناميلسو يلوك لوبو ىدأ ةنهكلاو cal pal سواثميط
 ars .؛ةفئاطلاو ةسينكلل eee Lisle ܨ ناك ميهاربا موحرملا

 نافت لكب ةريثك تارود يف يلملا سلجملا ةيوضع سجرج رام ةسينك

 دقو - هتلمرأو هتانبو ريمسو جروج هيدلو ظفحو هللا همحر - صالخإو
 .ةبيط ةملكب مارفأ نارطملا هنَبأ

 17١ه لوألا نيرشت ¥

 ±: 35 تك رتستا ch gb ( ةييداحلا ةعاسلا ىف

 ةداسلا عم «صاوقلاو وباش فيزوج سفقلا هقفاري ءيدوبع مارفأ سواثميط

 نارطملا قشمدب يوبابلا ريفسلا ةدايس لابفتسا يف ةفيفشلا فئاوطلا ءاسؤر
 هدقملا 35 ظفاحملا لق 5 )0 ) cgi ܨܿ ܕ ܠܼ ܒ

 ريد ىلإ بكوملا هجتا .نيلبقتسملا ىلع هتدايس ملس نأ دعب ؛ةطرشلا يف

 فتذابس ىلع ارا رك انيلس كاتهو» .نهيلع Lane لزن Gus تايلمركلا

 .هينارطملا ىلإ انعجرو
 17١ه لوألا نيرشت ¥ ܘ

 سلجملا ءاضعأ ضعب ةينارطملا ىلإ ءاج امك ء,مهضعب ينراز

 ولجنا ديسلا ءقشمدب يوبابلا ريفسلا ةدايس لابفتس | يف كارتشالل ܨܠܘ

 Sea ch 31 ) ܘ ةعاسلا مامت يف هينارطملا يف ܪ ينراز يذلا ءينودرب

 Lil هب تبحرف ... و «؛كيلوثاكلا مورلل يبلدا | نارطملا ةدايس هتيعمب

Ct pall sةينارطملا رداغ تافييضتلاو ءيدو يلط ثيدح دعبو ؛مارفأ . 

Sys teh - ÷ 

 7١ه لوألا نيرشت ¥ ¥



 ܘ 4 ١

(olenمداقلا حصفلا ديع دعب ام ىلإ ةلحرلا ليجأت ةريثك بابسأل ررفتف  

 هللا ءاش نا -

V4V0 لوألا نيرشت A 

 نافيطسا ديسلا نادلكلا نارطم ةدايس ينراز احابص ةرشاعلا يف

 ري كيلوثاكلا مورلل يبلدا سوطيفوان نارطملا ةدايس ينراز مث .وللب
 لابفتسا يف كارتشالل يناعد ؛هيجنرف داؤف ديسلاو ةنراوملا نم يروخ

 تبسلا موي ةيمسر ةرايز بلح روزي ,ءقشمد يف يوبابلا ريفسلا ةدايس
 .مداقلا

 نارطم ةدايس ةيوخأ ةرايزب ينمركأ ele فصنلاو ةعباسلا يفو

 ةينايرسلا ةنجللا هقفاري ينوليب بيليف سويسينويد ديسلا كيلوثاكلا نايرسلا

 يتلاقتسا ميدقت نع عوجرلا حاحلإب ينم اوبلط «نيتسينكلا نم ةكرتشملا

 ريخ هيف ام هللا لعفيل اريخأ يباوج ناكو ءاريثك اوثدحتف ,يتيشربأ نع

Aut Iنم ةعاس دعب مهتعدوو هذه مهفطاوعو مهتبحم ىلع مهتركشو  
 .نمزلا

 ) 4 ¥܀ܘ لوألا نيرشت ٠

 بألا ةرايس يف ءقحسا كلم ديسلا راد ترز فصنلاو ةعبارلا يف

 كلم نإ «ةيدقفتلا ةرايزلا هذه يف ينقفارو ينراز يذلا يلوك لوب سقلا
 - هدالوأو هتلئاعو هللا هكراب  ةسينكلا نع عطقني ال نمؤم لجر قحسا

 \ 4 ¥ܘ لوألا نيرشت ¥ ܐ

eg apieيل  edموحرملا ; رح  

vie 



 ܘ ¥ 4 ١

 داؤف هنبا اهقوسي يلاخ نبا ديعس ةرايس يف اندع اهدعب ءفصنلاو ةرشاعلا

 .هيف انمن ثيح ءيوك ليشي يف هراد ىلإ
 ١975 لوليأ ١

 سولوف سويليساب رام ديدجلا نايرفملا هطبغ تدجو ةينارطملا يف
 .هتأنهو هب تبحرف jae مسترملا يناثلا

 رام مساب ءقشمد يف رهشلا اذه يف هتماسر دعب هتطبغ ناكو

 نيجوأ نايرفملا نم الدب ءدنهلا يف قرشلل انايرفم يناثلا سولوف سويليساب

 بلح راز نأ ناك ؛لوسرلا اموت رام ةيكريرطب هنالعإو هنايصعل دورطملا

 «ليئربك رام ريدف تايذمف نارفعزلا ريدف نيدرامف يلشمافلا ىلإ اهنمو
 تبسلا ادغو .بلح ىلإ سمأ داع ؛ءنيدبع روط يف ةفيتعلا سئانكلا ضعبو

 هتففار «ءيدوبع مارفأ سواثئميط نارطملا هقفاري قشمدف صمح ىلا دوعيس

 .ةديدجلا هتلاسر يف هللا هقفويلو ةمالسلا
7 

VAavo لوليأ 14 

 يدوبع مارفأ نارطملا هقفاري سويليساب رام نايرفملا ةطبغ ماق
 Lines داعو «ىلوألا بلغت: ىنب انتسردم ىلإ ةرشاعلا ةعاسلا يف ةرايزب
 هتقفار بلح رداغ ءسمأ تركذ امك ًءاسم ةسماخلا ةعاسلا يفو .اهب

 ةمالسلا

 ١975 لوليأ ٠

 بيليف سويسينويد نارطملا ةدايس ينراز .فصتنلاو ةعباسلا يف

 ةينايرسلا ةنجللا نم قيرف عم هايإو تعمتجاو «كيلوثاكلا نايرسلل ينوليب
uli ney ae 2S sib3110 055 <€ 30  

55:1} 



 \ 4 ¥ ܘ

 هرهصو old pod Lis ةنباو cal pil نارطملا ةدلاوو يجنيحط ميهارباو

 .نيتيرخأ نيتأرماو
 .اهيف انتب ثيح ةينارطملا ىلإ انعجر فصنلاو ةرشع ةيناثلا يف

 9١ه لوليأ ١

 ديسلا ةرايس ينتلقأو «ةينارطملا يف مارفأ نارطملا تعدوف انأ امأ

 راد ىلإ انهجوت هنمو .يلاخ نبا ديعس راد ىلإ (نوماع) لاتروك دواد
 نبا ديعس عم ءاشعلا ماعط انلوانت ثيح (يايريمد) بيبح JE نبا نيديا

 مهدحأ ناك نيرخآ صاخشأ ةعضبو نيديا ومحو هردنكسا هتخأو يلاخ

 .ودبع يسوا سجرج يسدقم نبا دبع ديسلا نانسألا بيبط
 _ ةكلئاعلو هلل اركش > gal هيب ىف تمن

 ١75 لوليأ *

 ديعس هعمو وه ءاج «نيديا رونلا دبع ديسلا نم ةوعدب ةرشاعلا يف
 هللا دبع معطم يف ءادغلا ماعط لوانتل هل ةرايس يف انذخأو ܨܠܐ نبا

 رظانملا نم هريغو زاغوبلا ىلع انررمف ءدوسألا رحبلا ىلع روهشملا

 هراجشأب فيثكلا دارفلب نامروا ىلإ انهجوت ءادغلا دعبو «ةبالخلا ةيعيبطلا
 Liha gf 5 3750 ± يفو 7 عساولاو 9 شعتعلاو

 نبا ديعسو انأ هيف انيقب ثيح cM تنب هريزن راد ىلإ عبرلاو ةعبارلا يف
 ليئومص ديسلا راد ىلإ اناقتنا اهدعب ءفصنلاو ةسداسلا ىتح يلاخ

 ناكو ءاشعلا slate انلوانت كانهو !cai داؤفو ديعسو انأ .(دادح) كوكريمد

 حيسمع هقيقشو هتنباو ميرك هنباو ةديرف ليئاربج ةجوز ىلإ ةفاضإلاب اضيأ
 ىتح انرهسف ؛ءيج هدرب ليلج موحرملا نبا .. هرهصو هتلئاع دارفأو



| 4 ¥ _ 

 ةفاين ىقلأ «ةماسرلا ةيادب لبقو ؛ةروكذملا ءارذعلا ةسينك ىلع فقسأ روخ

 ىقلأ ةماسرلا دعبو ؛ءناصغألاو ةمركلا نع ةيكرتلاب ةملك نارطملا

 .اضيأ ةيكرتلاب ةملك مسترملا
 0 3 كيح a رطملا نولابه ىلإ اتعلط ةياسسولا وب سادتلا دعب

cpaديدجلا يروخلا ܢܚܠ انيلع   oSهللا  ` 
 ليئاربج نبا زانيا زيزعلا دبع يسدقملا راد ترز .ءفصنلاو ةسماخلا يفو

 هافش  جلافلاب ضيرم هنكلو نمؤم لجر وهو ؛ةسردملا يف يقيفر وبط
 هللا

 ١وا/ه با × ܙ

 يجنيحط ميهاربا ديسلا راد يف انحبصأ دقو ؛لوليأ رهش نم لوألا

 لك نيترامع يف ةعبرألا sa رودو رادو a نير رعبا

 هأنه ce cd لك نم ةلمكم ءامامت رحبلا ىلع فرشي Gl gla» عبرأ نم اهنم
 ee اقل نكي a لكي ىف لوسي نيزك لوي ريق a هللا
 .هتوخا كلذكو  اريخ هللا هأفاك `

  0:0 9:3 yt oeكحق >
 ةكرب نم برقلاب  dalفصنلاو ةعباسلا يفو  clin celineديسلا

 سدنهملا  Linهترايس يف هراد ىلإ انذخأو ؛هاشرضخ  Cassانلوانتو انرهس

ple ad 
0 5 ol ناد نحف 0 gat ak روكا Seal 

  IL HUE cold ps Ga lo oll gleفلكر ةيعتم لوبتاتسا: ىف انه

 .ضعب نع اهضعب تويبلا دعبل

 هللا امهكراب اهمرك ىلع هتلئاعو هاشرضخ انح ديسلل اركش

 ريمدقا ليئومص يروخلا «نينارطملا نحن انل ةفاضإلاب ناك ءامهظفحو

20 



 ١ 4 ܙ ܘ

 ماعط انلوانت ثيح cde راد ىلإ انعجر رهظلا دعب ةيناثلا يفو

ce} aslيلقم ناجنذابو عولب  OY Albayموص مويلا . 
 نم نوماع دوادو ليصأ ميهاربا ناديسلا ينراز ةسماخلا يف

 .ىلقلا"نيلجفلا ءاضعأ
 cg og نبا اموت ديسلا ناذ ديعسو ترز فصنلاو ةسداسلا يفو

 .هبتكم نم مسق ىلع انجرفتو هراشب
 ١واله بآ ¥

 ينبلجو ܘܠܒ يجرج ديسلا راد تعدو فصتنلاو ةعساتلا يف

 لآ تركش نأ دعب ؛ةينارطملا ىلإ هترايس يف سجرج نبا يكرت روتكدلا
 هيف نمو تيبلا هللا كرابيل ةيعوشخ ةالصب تينمتو Aas ܙܠܐ مهتفايض ܬܠ

 ةايحلا هده باعتأ نم هحيري وأ جلاف هضرم نم سجرج يفشيو aad امو

 قرشتسملا مهنيب ءمهضعب انراز ؛«ةينارطملا يف مويلا تيضق

 ريسفت باتك روصف «ةينايرسلا سوقطلا يحاون ضعبب متهملا سوبوف
 .ةنس 14٠ ذنم طوطخم GUS يبيلصلا نبا سويسينويدل ءرارسألا

 يف اولصي ال نأ موقلا ةداع نمو «؛ةسينكلا يف ءاسملا ةالص انيلص

 .طقف دحألاو تبسلا ءاسمو ةعمجلاو ءاعبرألا حابص يف الإ ةسينكلا

 \ 4 / ܘ بأ × ܀

LIانكرتشا ءتوريب نارطم مارفأ سويسانثتأ نارطملا ةفاينو  

 هرق يشابالرات يف ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف ةيبلغألا سادقلاب لافتحالاب
 ةصاغ ةسينكلا تناكو .ءفصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف كلذو ,ءموروق

 «ريمدقا ليئومص سفقلا انمسر «سادقلا ةياهن يفو تانمؤملاو نينمؤملاب

 كم



 | 4 ¥ ܘ _

 ىلإ oN 58 هنبا اهقوسي هترايس يف ديعس ينففري انهجوت حابصلا يف
 ربزا ليئومص يروخلا ربق ىلعو ىتوملا ىلع تيلص ثيح «ةفئاطلا ةربقم

 - هللا مهمحر - يلاخ ܘܐ ܘܐ ܨܕ
 ةريغص ةسينكلاو ةبيرق ةربفملا «ةربقملا ةسينك يف تيلصو

 ܠܫܢ ܙ ؛نفدي امثير تيملا ظفحل داربلل نوكت يكل ةفرغ اهبناجبو «ةليمجو

 .ديعس تيب ىلإ انعجر كلذ
 ) 4 ¥ܘ بأ 5

 تهجوت هعمو ؛يتبغر ىلع ءانب ديعس تيب ىلا (كوكريمد) دادح ميركلا

 .حيسمعو انأ انلزن ثيح .ءدمحأ ناطلس عماج مامأ ىلإ ديعس ةرايس يف

 امك ةمسن فلأ 5 وأ 0 وحنل عستيو .يمالسإلا OG نيزمو يناشاعكلاب

:1 

 كلذ ܢܟܐܝܚܘ يننأب دقتعا هنكلو «هتقناعو ينقناعو يننضتحاو مالسلا يلع

 ريغ نييندملا نع ينزيمي ءيش الو نولطنبلاو ةطينربلا Guill تنك يننأل

 .ءاضيبلا ةليوطلا يتيحل

 عمو ءائيلم انجرفت ثيح ؛ةميظعلا ايفوص GI ةسينك ىلإ انهجوت مث
 .ءاسفيسفلاب هلك فقسلا نأب تكردأ يننإف «ةثلاثلا ةرملل اهروزأ يننأ

 ءاحنأ يف انلوجتف «جرفتلل اوءاج اضيأ مه ؛نامعن Guill نب ليمج ءارذعلا

 0 و نيطالسلا صخي ءيش لك نم انيأر امم انشهدو فحتملا

= 0/3 
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 مهتيب يف تلزنو ءريخب لهألا اندجوف هتيب ىلإ انذخأو ܨܵ هنبا اهقوسي
 .هللا هكراب

 اوالده بآ ܐ ܐ

 يف هراد نم انهجوت ءداؤف سدنهملا هنبا اهقوسي ديعس ةرايس يف
 clin انتسينك ىلإ انلصوف ؛يشابالرات موروق هرق ىلغوأ يوك ليشي يف
 نيديا ليئربك يروخلا سادقلاب أدب ثيح احابص ةعساتلا ةعاسلا يف كلذو

 .نيوعدملاو نيلصملاب ىآلم ةسينكلا تناكو «نوريثك ةسمامش همدخي

 سويسانثا نارطملا ديب ريمدقا ليئومص سفقلا ةماسر اورضحيل اوءاج

 ناك «ماعلا نمألل ةيرابخإ ىلع ءانب ةماسرلا متت مل فسألا عم نكلو «مارفأ
 يف يكرت نهاكل يبنجأ نارطم ديب ةماسر متت نأ زوجي ال هنا اهتجيتن
 مدعب عيمجلل لمأ ةبيخ تناكو pads مل اضيأ مارفأ نارطملاف كلذل «ةيكرت

 ̄ دوسحو day دسفم لك نم هللا مقتنيل  ةماسرلا مامتإ
 ءاجف مارفأ نارطملاو انأ ةينارطملا نولاص ىلإ انعلط سادقلا دعب

 .انيلع مالسلل نيلصملا نم قيرف
 | 4 ¥ܘ بآ 4

 هترايس يف ءهريغصو اليمار هتجوز عم ديعس ينذخأ ءاسملا يف

 جاريك ىلع معطم ىلإ اليل انلصو ةلوج يف «داؤف سدنهملا هنبا اهقوسي
 وحن ديعس عفدو ؛ةطلس عم ةكمس Lie لك لوانت ثيح رحبلا ىلع ينروب

 .ةريب نيتنينق اهيل فيضأ ؛ةيروس ةريل ¥ ܀ ܀ /

 ءزاتمملا عونلا نم (هزوب) ةرايسلا يف نحنو (LIS انتدوع دنعو
 .(ةيكرت تاريل رشعب دحاولا ؛هزوبلا اليلق هسأر ىلع تيوكسب نرق)

SVA 
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 قحسا ديسلا راد ىلإ ؛هالعأ نيروكذملا يفويض تذخأ ةعبارلا يف

 داؤف ىلإ ةيزعتلا فويضلا مدقيل ءاضيأ وردب داؤف ديسلا ءاج ثيح وردب

 وردب جروج هقيقش OY كلذ cy yar ردب روتكدلا موحرملا هقيقش ةافوب وردب

 .كانه ةفئاطلا ةيعمج سيئر وهو سولجنأ سول يف ميقي

 كيلوثاكلا مورلل سجرج رام ةسينك ىلع Lin je «ةسماخلا يفو
 يذلا يبلدا نارطملا ةدايس كانه اندجوف ءاهيلع جرفتلل ca Jatt مل يتلا

 دعب كلذو تابطرمب انفييضت ىلع ًرصأ «ءانبلا ةمظع ىلع انجرفت نأ دعب

 .سجرج رام رازم انرز نأ
 ديسلا راد = ao! pall فيصان ينففاري ܝ̈ܫ ܪܢ 31 يفو

 .ايرولاكبلاب ضايرو ريمس هينبا حاجنب هتئنهتل انح بوفعي
 ١واله با ܙ

 Agile 5 اهجوتم 59 ككرت رهظلا 7 5 ةنعاسلا يف

 دعبو cogil سيدقم ناعمسو وبأ يلد سرطب نيديسلا قيرطلا ةقفربو

 انزجح ةيكاطنأ يفو «ةيكاطنأ ىلإ يسكت ةرايس انبكر ؛ىوهلا باب انزايتجا

 :رتموليك /١7٠١/ وحن دعبت يتلا لوبناتسا ىلإ ةيكاطنأ انكرت فصنلاو

 .ةيعيبطلا رظانملاب ليمج هنكل ليوط قيرطلا
 ٠ ܘ بأ / {4 )

 ةصاخلا هترايس يف ءاج ܨܠܐ نبا دادح يابريمد ديعس ديسلا رادب ايفتاه

 كا
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 Gall مارفأ رام ةسينك يف سادقلاب لفتحا دقو ّ ܨܠܼܟ̈ܢܠܠ ديع

 .نيليلق فسألا عم نولصملا ناكو pl» فيزوج
 ١وا/ه بآ 5

 ؛مولس تمكح روتكدلا ىفشتسم ترز ءاحابص عبر الإ ةرشاعلا يف

 .وباش فيزوج سفلا يعم ناك هللا اهافش ةينايرس ةضيرم ةدايعل

 ١وا/ه بآ /

 ترز ثيح «ةيكرتلا ةيلصنقلا يف صاوقلا عم تنك ١١ ةعاسلا يف

 هتركشف ءاناجم ةيكرتل لوخد ةمس يناطعأ يذلا ءيكرتلا لصنقلا ةدايس

00 

 قيرط نع تايذمف نيدرام ىلإ هقيرط يف نانبل نم لصو

aهنن  Lealنا  pillaging god pSير  shمفصلا  
 :ةينارطملا يف ًافويض اولعف «ريشأ dag jy رمسأ

 نيعت يذلا ءدابك فسوي ديقعلا ءاحابص فصنلاو ةنماثلا يف ينراز

Abe tt 5ناك ةقاولا  deeهب تبحرف ينعدوي ءاج هذاده دونع 9  

 .هل لهأ وه ريخ لك هل تينمتو
 ١وا/له با ܐ ܙ

 ليضف لضاف يروخلا بألا برتغملا ءصمح نم ܐܦܐ لصو

 ةنبا زومرف ةلضافلا هتجوز هقفارت سولجنأ سول يف انتسينك نهاك

 سناطم اهمعو رينم اهيخأ نباو ؛ةزوريف نم لمشم ناميلس سقلا موحرملا

«atsمهب الهسو الهأف  ةينارطملا يف انيلع ءازعأ افويض اولحو  ̄ 
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 يهلإلا سادقلاب يلشماقلا يف انتنهك دحأ ىسيع ابيلص سقلا لفتحا

 AS geo نهاكلاف .هفصنو ةعاس سادقلا لاط دقو cal pal رام ةسينك يف

 .كلذك هومدح نيدلا ةسمامشلاو ليمج

 ٠  jgܙ ܘ 4 ١

 روتكدلا راد وباش فيزوج سقلاو انأ رهظلا دعب ةسداسلا يف ترز

 .بلح يف بطلا ةيلك نم بطلا ةداهش ىلع هلوصحل ؛يسورع سايلا
 نسحأ هل تينمتو ةرارحب هتأنه دقو ءبطلا يف لوألا هنا ىلع «قوفتب

ee333 ارك «ليمح .لكل .لكأ هنأ ) Mig Ty 

joa ¥ ¥ا 5108  

 [V0] وحن تلوانو «يهلإلا سادقلاب سجرج رام ةسينك يف تلفتحا

 ةفاين يعاسمب كلذو «ةيلافتحا ةروصب «يهلإلا سادقلا «ةاتفو ةأرماو لجر

 .مارفأ سواثميط رام نارطملا

 بالطلا ةعاق يف نينمؤملا نم قيرف ىلإ انعمتجا سادقلا دعبو
 .نييعماجلا

 ١وا/ه زومت ¥ ¥

 نارطملا ةدايس ًاحابص ةرسشاعلا يف موصرب يروخلا يعم ترز
 ايلاطيإ ىلإ اهب ماق ةرايز نم هتدوع ةسانمب «كيلوثاكلا نمرآلل قئال جروج

teيس  
 ١واله با £
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 .ةريزجلاو ةقبطلاو بلح يف مهيلاهأ ىلإ مهفيرط
 ) ¶ / ܘ زومت £

 هجلوك هللا دبع will) هب لفتحا يذلا يلوألا سادقلا ترضح

 يف يدوبع مارفأ سواشثميط رام هب لفتحا يذلا يناثلا سادقلاو ؛يتايذملا

 ماتخ يفو «نيلصملاب ةصاغ ةسينكلاو ءهظعو دقو ءاضيأ مارفأ رام ةسينك

 نب ردب روتكدلا ديهشلا موحرملل نيعبرألا زانج ةالص انمقأ سادقلا
 .وردب ليئاخيم

 | 4 / ܘ زومت 5

 دادح ليهس هنبا ىلع مالسلل ءدادح دوبع ديسلا راد يف انرهس

 سقلاو مارفأ نارطملاو انأ ءاينابسا نم هلهأ نيب ةلطعلا ةيضمتل مداقلا

 .يتايذملا هجلوك هللا دبع سفلاو وباش فيزوج
 مورلل فسوي سايلا نارطملا ةدايس ينراز «ءًءاسم ةسداسلا يف

 هسلجم ءاضعأ نم ةثالثو ca gla Lin يروخلا هقفاري ءبلحب سكذوثرألا

 ةعاق مهلامعتسا ىلع ركشللو «ةيدو ةرايز ةرايزلا تناك «ديدجلا يلملا
 . و ... ةيفئاطلا مهتاباختنا يف انتودن

 ¥  joaܘ / 4 )

 يف يقوقحلا دعسأ ديعس ذاتسألا هنبا ىلع مالسلل دعسأ يكلم سامشلا

 - هللا امهقفو  بطلل ةسماخلا ةنسلا يف هتجوزو «ءسيراب نم gall ةنصرق
A917١ه زومت  
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 ا rel Lai عمجملل حابصلا ةسلج يف
 os 411 نم عمجملا ءاهتنا هتسادق ܝ ءانشملا ةسلج ܫ «تاسلجلا

diedسل 9  

 .يتلاقتسا عوضوم !cig ةنراطم ath دق ناك نأ دعب ةنراطملا ةوخألا

 نم نيب كلذك ءسقايرق سواثاطسا نارطملا ملكتو ءاهل هضفر نلعأو

 يقاب كلذكو ءاهضفر نلعأ ؛هعم تمت يتلا تالاصتالل ةبسنلاب هتيواز

 Cus ܝܒ ¿ܕ ܥܘܠܐ ريغ رارفلا تضفر ةيبصع ةروصبف انأ كا .ةنراطملا

 باتك يف ܐܢ يتلا بابسألل اهنع عوجر ١ ¥ تلقو ةلاقتسالا ىلع

 ةسادقل تلقو ءاريثك املاتم تجرخو ءفسألا عم لتي مل ܢܟ ءذلا ةلافت فتسالا

 37 54 9 و 4G ܐܐܟܘ( ܨ متنأ © 3 سما كلمحا :كريرطبلا

 (cele سلجملا ءاضعأ نم ةعبس ىلإ تعمتجا اليل ةعساتلا يف
 يتلاقتسا نع تبجأف تلئس دقو .رومألا ضعب انلوادت cal al رام ةسينكل

 نأب تحّرصو ܢܟ ܟ امب تبجأف ءقشمد يف دفع يذلا سودونيسلل ةبسنلاب
 .اهنع عوجر ال يتلافتسا

VYܘ ناريزح  ¥ ¶ ( 

 نارطم ابيلص سويروغيرغ رام نارطملا ةفاين بلح رداغ
 يف اهنمو يلشماقلا ىلإ راطقلاب هتيشربأ زكرم لصوملا ىلإ ادئاع لصوملا

 - ةمالسلا هتقفار  لصوملا ىلا ةرايسلا

jo ١و9ا/ه ١ 

 6و
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Ay yallةخسن دعب اميف يطعأو «ةيزيلكنإلا ةغللا ىلإ امجرتم اهدعب غيص  

VY١و9 ܘ ناريزح  

 ترمتساو ؛ءكريرطبلا ةسادق ةسائرب هتسلج سدقملا عمجملا دفع

 .فصنلاو رشع ةيداحلا ىتح «ةيدنهلا ةيضقلا يف رظنلل

 ةنراطملا هتقفربو كريرطبلا ةسادق ناك .ءرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 سيئر ةدايس مهلبقتسا ثيح iis) yp geal قسصقلا ةراسيز ىف ١1 لا

 ةدايسل ءالولاو ركشلا ميدقتل ةرايزلا تناك .دسألا ظفاح قيرفلا ةيروهمجلا

 «ةقيقد ¥ ܀ وحن ةرايزلا تقرغتسا .دنهلا ةنراطم ىلع هفيرعتلو «قيرفلا

 تاطفلو ؛ةيراكذتلا ܨ ܕ ܝܝܟ تدختاو )42 ll ثيداحألا اهيف تلدوبت

 .يروسلا يبرعلا نويزفلتلل
 رصقلا لسرأ بلطلا ىلع ءانبو ءرهظلا دعب هثلاثلا ةعاسلا يفو

 ىلإ انهجوتف «نيترايس ةيكريرطبلا نمو تارايس ةثالث ءيروهمجلا
 ؛نينتا ادعام مهلك 10 idl 3: > ܒ th دعبت يتلا ةرطينفلا

 بيرختلا نم نادبألا هل رعشقت ام انيأر كانهو .ةنهكلا ضعب انعمو

 ؛نيمغرم ةرطينفلا نم مهباحسنا دنع دوهيلا هلمع يذلا دوصقملا ريمدتلاو

 ةثالثو سئانك ثالش ؛ةنيدملا يف ءيش ىلع اوقبي مل ءمهازخأو هللا مهلتاق

 رامد اهلك رودلاو «نييحيسملل ةربقمو ءامنيسلل رادو ىفشتسملاو «دجاسم

 نيعلاب مهانيأر ءرتم /٠٠١/ وحن انع نودعبي دوهيلا انيأر ءرامد يف
 انتمقن نيباصو ءانيأر امم نيملأتم cline ةسداسلا يف انعجرو )32 ܙܥܘ

 ) 4 "ܘ ناريزح 14

£ ¥ 
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 سوروفسويد نارطملا ءاهعباوتو لصوملل ابيلص سويروغيرغ نارطملا

 مانهب سويسينويد نارطملا ءبوقعي سلريك نارطملا ءسدقلاو ندرألل اقول

 سواثميط نارطملا ءيكريرطبلا بئانلا اواح سويريوس نارطملا ءيواجج
 .يدوبع مارفأ

 نارطملا هبقعأ ؛.مهروضحل ءاضعألا كريرطبلا ةسادق ركش

 أدب مث ؛عمجملا ةوعد ىلع كريرطبلا ةسادقل ركشو ءانث ةملكب سواثاطسا

 ةيروهمجلا سيئر ةدايسل ةيقرب رييطتب عامجإلاب ارارق ذختاو هلامعأب

 )ܝ ܒ̈ܢ صوصخب ةيوق ةغيص رقأ مث ؛هترايز بلطو nV! bile قيفرلا

 ܝܢ ܫܠ( اهباحصأ ىلإ سدقلا ةدوعو «نيينيطسلفلا قوقحو ةلتحملا ضرألا
 تعفر VY ةعاسلا يف ءفحصلا لك هترشن نسح عقو هل ناك انايبو
 .ةسلجلا

 ةسائربو ءاضعألا سفنب cline فصنلاو ةسماخلا يف تدقعو

 لوألا نيجوأ نايرفملا رارصاو دنهلا ةيضق يف عمجملا رظن كريرطبلا
 كلذ عمجملا سردف ؛ءيكاطنألا يسركلا ةسائرل ركنتلاو لالقتسالا ىلع

 نأ ىلع فسمنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفرو «ةديج ةروصب
 احابص ىلاتلا مويلا ةسلج يف ةيضقلا عمجملا لصاوي

 ) 4 / ܘ ناريزح ) ܪ

 ةسلج يف عمجملا عمتجا phe ةيناثلا ىلإ ةرشاعلا ةعاسلا كلذك

 نايرفم لوألا نيجوأ نايرفملا ديرجت ىلإ لصوتو ,ءفصتنلاو ةعباسلا
 هئدابمل هركنتلو هتلاسرب اهنم هسفن هزرفل ؛ةيدنهلا ةسينكلا يف قرشملا

 هغللابو عامجإلاب دختا رارفلا ( ܟ ܫܘ نمو وه .يلوسرلا ܨܝܚ ܠܐ ةطلسلو

 ء ¥ )ܙ
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 نابهرلاو سوسقلاو ةنراوخلا نم ريفغ روهمجو le نيتاللا نارطمو
Caleyمهريغو نييمسر . 

allةمظعو هلامعأ نع ةملك سادقلا ماتخ يف كريرطبلا ةسادق  

 عمجملا ةملك سقايرق سواثاطسوأ نارطملا ىقلأ مث «نييكاطنألا ةكراطبلا

 ةملك موهوربا سميلقا نارطملا مث يطبقلا ليئومص ابنألا مث ءسدقملا
 ناويدلا يف هتسادق لبقتسا يوبألا حايزلا دعبو ءدنهلا يف ةسينكلا

 اهنيب ؛هتسادق ىلا ايادهلا تمدفتو «هليبويب نيئنهملا ةرهمج يكريرطبلا

 بيلصو ضرعلل ةيئامنيس ةنيكامو بحسلل ةيئامنيس ةنيكام يهو يتيده

 ܐ مارفأ رام يتسينك نم ةيبهذ ةلسلس عم يبهذ ديدج

 ܐܠܦܐ .مويلا GIS celaall slab ىلع اينم تاملكو دئاصق ناويدلا يف تيقلأو

 هليبوي ةبسانمب قرشلا يدان يف لابقتسا ةلفح كريرطبلا ةسادق ماقأ

 نيلوؤسملا ضعبو ءارفسلاو ةنراطملاو هتسادق اهرضح ؛ءيضفلا يفقسألا

 ةعساتلا ىتح فصنلاو ةعباسلا نم تدتما ءيروهمجلا رصقلل الثممو

 Biss 80 ب ةيزاكأتلا روصلا 7" 7 «(ليتكوك ةلئح) 7
 ديس أب

 ١5 "ܬܘ ناريزح 4 )

 | ةسائرب احابص ةرشاعلا ةعاسلا يف هلامعأ سدقملا عمجملا حتتفا

 ووضح ܨ ܨ ܙ CML :بوقعي سويطاسنغا رام ىكاطنالا كريرطبلا ةسادق

 نارطملا :مه يكاطنألا يسركلا نم نارطم ١١و ءدنهلا نم ةنراطم ةتس
 سق سجرج سويسينويد نارطملا ؛تارفلاو ةريزجلل سقايرق سواثاطسا

 ءاهعباوتو ةامحو صمحل ابانرب سويطالم نارطملا ءاهعباوتو !Gila مانهب

 ءدادغبل اكز سويريوس نارطملا ءتوريبل Gal ge مارفأ سويسانتأ نارطملا
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 انديس ةسادق لضفت co gill حابص نم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف

ote aay es, Aa i hlܒܒ  < ds OO 

 ءاهنع عوجر الو ةيئاهن يتلاقتسا نأب هتسادقل تلقو يتلاقتسا صوصخب

 ءةيشربألا ةرادإ يف ةيلوؤسم ةيأ لمحت عيطتسأ ال ةلاح يف تحبصأ يننأل
 ءاهلوبق مدع وأ ةلاقتسالا يف تبلا يف ةلطامم وأ ريخأت لك نأب هل تدكأو

 ءاهيف تيقب اذإ اذه «ةيشربألا يف يلامعأ ديمجتو يرايهنا ىلإ امتح يدؤيس

 عم نواعتلاو ةلاقتسالا لوبق بجوتي كلذل ءاضيأ ةيشربألا رايهنا ىلإو

 نودب نكلو ينبنؤي نأ لواحف هتسادق امأ ءاهل ؤفك وه نم نييعتل «ةيشربألا

 ܕ ܕܒ

 نا ee رام 19 > 3433 -

 مارفأ سواثميط رام نارطملا راطملا ىلإ هعّدو ءاموت سواثاطسوأ
 :مهو ءدنهلا نم نيمداقلا دونهلا ةنراطملا لبفتسا هسفن تقولا يفو ءيدوبع

 لكو ܪܥܟ ةنراطم ةعبرأ هعمو موهوربأ سميلقا رام يناعنكلا نارطملا
 .يكاطنالا يسركلا يديؤم نم ةنراطملا ءالؤه

 ١و ¥ ܬ ناريزح ) ܙ

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 رام نانارطملا هنواع ءيضفلا يفقسألا هليبوي ةبسانمب كلذو ءقشمدب

 موهوربا سميلقا نارطملا كلذكو cal pil سويسانثأ رامو ابانرب سويطالم
 ١١ سادقلا اذه رضحو .هللا رصن هللا ركش سقلا همدخو ,؛يناعنكلا

 رضحو ء؛دونهلا نم ةنراطم ةتسو ءيكريرطبلا يسركلا نم نارطم

 AU) نم نارطم هعم كيلوثاكلا مورلل ميكح سوميسكم كريرطبلا
 .يوبابلا ريفسلاو ؛ةيسكذوثرألا ةيطبقلا ةسينكلا لثمم ليئومص ابنألاو
 .قشمدب كيلوثاكلا نمرألا نارطمو .قشمدب كيلوثاكلا نايرسلا نارطمو
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 رامو يواجج مانهب سويسينويد رامو اواح سويريوس رام يكريرطبلا
 نحن انعلط ةليلق ةحارتسا دعبو ce Lill اذهب انحرفف ,بوفعي سلريك
 انديس ةسادق ةفرغ ىلإ سواثميط رامو سواثاطسوا رامو انأ ةنراطملا
 )ܫ انلواتت مق ܘܠܣ ىلع نانئمطاللو هيلع مالسلل كريرطيلا
 RMU ةيانعلا ىلع ًاركش ate ىف انم لك مان ًاليل +1١ ةعاسلا ىفو

 \ 4 "ܘ )ܡ ܟ ١١

ueسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب لفتحا دقو .دوعصلا  
 نارطملا ةفاين ܫ 0 ܒ: 1 `:

 مساب دحاولا ءدنهلل نينارطم نيبهار مسر هماتخ يفو ءسقايرق سواثاطسوأ

 يف هنواع ءاموت سواثاطسوا رام مساب يناثلاو بوفعي سويلوي رام

 سواتميط رام نارطملاو سقايرق سواثاطسوا رام نانارطملا ةماسرلا

 سويسينويد نارطملاو بوقعي سلريك نارطملاو انأ امأو gage» مارفأ

 هللا أنه  نيعمتسم انك دقلف ءاواح سويريوس نارطملاو يواجج مانهب
71 19 

 سواثاطسوأ نارطملاو ترز فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 Bie al cash, eI 0 ]واه سوو ريوس قا 37 نقايرق
 ناكف ؛ةلودلل تيطعأ يتلا «نييسنرفالا ةربقم انئاطعإ عوضوم يف رظنلل
 ايست رقألا نأل كلذو ءاريقك رخاتيس ܥܠ عضو Ou :احيرص هباوج

 تقو يف متي نل اذهو ءريمد ىلإ اهلقن ساسأ ىلع ةربقملا نع اولزانت

 قيفحتل cots ظفاحم ىلإ انتلاسر ىلع يباجيإ حرشب دعو هنكلو «بيرق

 .هانعدوو هانركشف ءىرخأ ضرأ داجيإب انبلطم
  VYناريزح ١9176
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 ةعامجلاو ىهتنا دق سادقلا ناك ؛ةينارطملا ىلإ يتدوع دنعو

 ةنجل تاوضع :مهنيب مهضعب ينراز كلذل ءادئاع ينوأرف ءنوفرصني
 يننكلو «يتلاقتسا بحس مهتبحم ءلمب ينم اوبلطو ؛تاديسلل ةمحرلا

 .اوعنتقي مل مهنا الإ ءيعضو مهتمهفأ
A١و9 ا/ه ناريزح  

 ثيح ؛«يسيلدب انح ديسلا راد يف ءيمع نبا جروج يعمو ترهس
 فهيزوج روتكدلا هدالوأو هتلئاعو ؛ .«يسيلدب عيدوو سينا روتكدلا هاقيفش ناك

Pe et aes Hen A ee hha 

: 
 \ ¶ / ܘ ناريزح 4

 ةكسحلا نم امداق لصو (calla ليللا فصن دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف

 بألا هقفاري تارفلاو ةريزجلا نارطم سقايرق سواثاطسوأ نارطملا ةفاين
 - امهب الهسو الهأو - هتفاينب تبحرف هللا رصن هللا ركش سقلا

aeرهظلا دعب ةعبارلا ىتح حابصلا نم . lj:وهو مهضعب ܘ  

 «يفطاع لكشب يتلافتسا بحس صوصخب يعم ثدحت ةصاخ ةروصب

 .ىودج نودب نكلو

 يدوبع مارفأ نارطملاو سقايرق نارطملاو ترداغ ةعبارلا يف
 انأ تعفد ةرجأ ةرايس يف call رصن Guill نباو هللا رصن هللا ركش سقلاو

 انلصوف ءقشمد ىلإ نيهجوتم ءبلح انرداغ ؛ةيروس ةريل /١15/ اهترجأ

 بئانلا ةفاين اندجو ثيح ؛ةيكريرطبلا انلخدو celine ةعساتلا يف اهيلإ

ay 
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 يروخلاو نارطملا تكرتو تفرصنا «يتلافتسا هلاسر موصرب يروخلا

 .نييلملا نيسلجملا ءاضعأ نم صخش VE وحن عم ءفيزوج سقلاو
 لصتا نم نكلو «ةلاقتسالا اوضفر يل ةيشربألا ةبحم طرفل اعبط

 'ةيلوؤسم لّمحتل ةقاط ةيأ يل Gu مل هنأب ءالج لكب هل تحضوأ ؛يب

 نم يريغل ىنستيل ةلاقتسالا ميدقتب يضقت ةيشربالل يتبحمو ؛ةسائرلا
 موقي نأ عيطتسي dae نيلوؤسملا نواعتو هللا نذإب نوكي ىتح بابشلا

 Ape WG قيلت تارايزو تاطاشنب
 :ةكرتشملا ةينايرسلا ةنجللا ءاضعأ ينراز ءًءاسم ةنماثلا يف

 اهورتشا مهنا ليق (ةيبهذ ةبارشب ءءاضيب ناجرم ةحبسم) ؛ةيده يل اومدقو

 يننأب ادكؤمو ءاركاش اهتلبقتف «ةيروس ةريل ¥ »| غلبمب اهلامسأرب

 نارطملا ةدايس ىلإ اهلثم اومدق دقلو «ةلدابتملا ةبحملل انوبرع ءاهب ظفتحأس

 .كيلوثاكلا نايرسلل ينوليب بيليف
 \ 4 "ܬ ناريزح £

 يف اولوادتو «نايلملا ناسلجملا اضيأ عمتجا ءاليل ةعساتلا يف

 .هتسادقل اوبتك اذام يردأ الو ءاواح سويريوس رام نارطملا ةفاين

 ١9/5 ناريزح ܘ

 قيرفب تعمتجاو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةيده ميدقت :اهنيب cy pel ضعب Lil gla «ةسينكلا ناويإ يف ةعامجلا نم
 ميدقت ررقتف ءيفقسألا يضفلا هليبوي يف كريرطبلا ةسادقل ةيشربألا مساب

 .يبهذ بيلص «ةينيع ةيده
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 مورلا نارطم فسوي سايلا نارطملا ةدايس ةدياعملل ينراز

 ىلع ءانب اليلق هتيطعأو ءبيحرت لمجأ هب تبحرف ءبلح يف سكذوثرألا
 يف حضني di VO نم رثكأ ذنم لازي ¥ يذلا يبئاجعلا تيزلا نم هبلط

 ةيكلاملا يف سكذوثرألا نايرسلل ءارذعلا ةسينك لكيه نم ةينيميلا ةيحانلا
 007 كريد)

 9١ه رايأ )

 ¬ ) ) dail) ةنماثلا يفو .راوزلا ضعب ينراز ةعيباسلا دعب

 ثيح (Aha ةفئاطلا سيئر علجم سياغ سفقلا راد cal al نارطملاو

 :ةنراطملا رضح ؛فئاوطلا ءاسؤر نيب يرودلا عامتجالا هيدل انعمتجا

 ءانأو ؛علجم سياغ سقلا اعبطو «نييليجنإلا نمرألل نايجارك سقلا «يقيقع

 يفو .مركلا ىهتنم ايفوص ةديسلا هتجوزو سياغ سفلا رهظا
 :نيركاش انف رصنا فصنلاو ةرشاعلا

 ١ 4 ¥ ܘ 3 ܩ ܐܠ ¥

 يكريرطبلا بئانلا ةفاين ءقشمد نم امداق رهظلا لبق لصو
 رام يتسينكل نييلملا نيسلجملا نم علطتسيل ءاواح سويريوس رام نارطملا

 ةلاقتسالا ءبلح ةيشربأ نم يتلاقتسا عوضوم نع ءسجرج رامو al ܨܦ
 يف chins عمتجاف «سدقملا هسودونيسو كريرطبلا ةسادق ىلإ اهتعفر يتلا
 نأ دعبو ءنيروكذملا نيسلجملا ءاضعأ نم هئيجم رفوت نمم اليل ةعساتلا

 ىلت نأ دعبو ܘܬ هتسادق لاسرإ عوضوم نع هروضحب مهعم تثدحت
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 ناجللاو يلملا سلجملا لثمت تارايس ةعضب ن ܝ ܝܡ ܣܝܒ

 | 4 ܘ رايأ ) ܐ

 ةمحرلا ةنجل agin .سجرج رام ديعب نيديعملا ضعب ينراز
 .مهل اركش ؛ةكرتشملا ةينايرسلا هنجللاو ءتاديسلاو لاجرلل اهيعرفب

 .بلح فئاوط ءاسؤر نيب يرودلا

 سياغ سفقلا ةرضح ىدل ناريزح ¥ نينثالا موي مدافلا رهشلاو

 عز ديسلا ناذ cal gil نازطملاو ترز ءاليل فضنلاو ةنماثلا ىف
 سق ريبلا ديسلا راد انرز فصنلاو ةعساتلا يفو Galea يلطوبرخ
 .ةينارطملا ىلإ انعجر اليل ١١ ةعاسلا يفو ءاضيأ ةدياعملل سرطب

 ١9785 رايأ ) £

 'ةسينكل يلملا سلجملل ةسلج تسأر ءاليل فصنلاو ةنماثلا يف

 فلأ ةسينكلا قودنص ىلإ تعجرأ دقو ءرومألا ضعب انثحب ءسجرج رام

 اتفلم ء.سجرج رام ديع ةبسانمب ةيده يلإ اهومدق اوناك «ةيروس ةريل
 رومأ يف لب «ناك امفيك فرصي نأ زوجي ال ةسينكلا لام gb مهراظنأ

 .ةيرورض
 ) ¶ / ܘ رايااه
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 .«سدقملا بيلصلا حايزو ةرودلاب انمقو «ديعلاب نينمؤملا تأنهو cal il رام
  اكرابم lage هللا هلعج.-.ليللا فضن دعب ةدحاولا يف انيهتناو

 ١9٠5 رايأ "

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا ءاليل ١١ ةعاسلا يفو

 انيغلأ cal ah رام ثيعرم يف قبطملا يلاملا ماظنلا بسحب

 .نارطملل ةيدقنلا ايادهلا ميدقت ينعأ تادياعملا

 .مهنم ينوراز نيدلاف كلذل ء.سجرج رام ثيعرم يف غلن مل امنإ
 :يلي امك اهنيبن «ةيروس ةريل /575/ ةليصحلا تناكو vagbas ܨܠ اومدق

Sj܀ :رولك ناعمس ٠ ) ܀ ܀ :رولك رونلا دبع ( ¥ ܀ ܀ ¦ ܠ ܝ ܠ  © © 

ulسرطب سق : VOيجقلاب مارفأ ܀ : TO55 :يجشاط نافيطسا ©  . 

 ١ 4 ¥ ܘ رايأ £

 انتسينك عيفش ءسجرج رام ديعب ؛ديدجلا دحألا وهو مويلا انلفتحا

 مويلا ةظعوم ىقلأو collin يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو col pull يح يف

 ىلإ يوبا حايزب انجرخ سادقلا دعبو ؛مارفأ سواثميط رام نارطملا ةفاين
 ةسينكلا شوح اوآألم دق ءمهترثك ىلع نولصملا ناك امنيب «ةسينكلا ناويإ

 ديعبو ديجملا حصفلاب مهتانهو ةيشربألا تكراب ܐܨ )ܠ دعبو ءاهناويإو
 ةسينكل يلملا سلجملا مساب ةيبيحرت ةملك كلذ بقعأ مث ءسجرج رام

 ةفاين همظن نم ةديصق ىفلا مث ءموصرب سق ull ديسلا اهاقلا سجرج رام

 .... مارفأ نارطملا

 نم قيرف داتعا ثيح نيبعماجلا ܢܝ( ܠ( ةدعاق ىلا انهجوت مث

 يعيفش ديعب مهيناهتب اومدقتف «سادقلا دعب داحآلا مايأ كانه عامتجالا بابشلا
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 ىارفأ سواتميط رام ةفاينل ةرضاحم ىلإ انعمتسا be lane ةعاسلا يف

 £ ܘ تقرغتسا ܚ ܠܢܘ باتكلا اهعوضوم .ةيفاقثلا ةلعشلا ةودل ةعاق يف

 ةةرضاحملا يف اقفوم ناك دقو ؛مهضعب ةلئسأ ىلع در Lary «ةقيقد

 .ةبوجألاو

 سجرج سويسينويد «ةثالثلا ةنراطملا نحن انهجوت «ةعساتلا يفو

 ىلإ ؛.موصرب يروخلا انقفاري ؛مارفأ سواثميطو «مانهب سويسينويدو

 نم بلصي حيسملا) ةيحرسم انرضح ثيح «بلحب نينانفلا ةبافن ܝܚܘ

«(ateةعماج عرف «ةيروس ةبلطل ينطولا داحتالا اهماقأ  Gall colsلاقي  
 ىلإ اندع اليل عبرلاو ١١ ةعاسلا يفو «ةحجان تناك ةيحرسملا نا
 .ةينارطملا

 918١ه ناسين )

 يف انيهتناو ؛:ةميظعلا ةعمجلا ةالص انأدب ءرهظلا دعب ةثلاثلا 7

 Be tig 5 13953 > اخ تنل )< 4 ܬ
 .ةعاس فصن تقرغتسا ةظع مارفأ نارطملا ةفاين ىقلأ ء«بيلصلا حايز دعب

 كانه لفتحا ثيح سجرج رام ةسينك ىلإ هتفاين هجوت ةعباسلا يفو
 ءاييلضلا نفد ܝܢ

 ١915 رايأ ؟

 ةعاس فصن dary رئاشبلا تبس ةالص ;Lia «ةدحاولا ةعاسلا يف

 .وباش فيزوج سفلا هب لفتحا ءرونلا تبس سادق
 ديع ةالص انأدب ءاليل ةرشاعلا يفو .ديعلا ءاسم ةالص ةعبارلا يفو

 .ةمايقلا
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 [Wo] وحن بلح نع دعبت يتلا ةفاصرلا ىلإ ءصخش (fone وحن
 ناصاب Ly قحتلا ؛(ةقبطلا) ةروثلا Aire نم برقلاب قرفملا دنعو .رتموليك

 انهجوتو «ةروثلا ةنيدم يف تارفلا دس يف نيلماعلا انتسينك ءانبأ نالمحي
 وام gf pda Gilg ` ىف 7 ميغ سقلعلاو £ `

 ةالص عوشخب يلعن ءسفطي وهو انكو ,«يهلإلا سادقلا ابانرب سويطالم

 .ضرألا شطع يوري رطملاب انيلع هللا نميل ءءاقستسالا
ee) ee es a aeىلع نراعي ܒ  

 سواثميط رام نارطملا ىقلأ هماتخ يفو ؛سادقلاب يفتحملا نارطملا سأر

 سيجرس رام نيديهشلا يحيرض اهيفو ةفاصرلا ةنيدم نع اثيدح «مارفأ

 دعب ؛ةبرخ ةنيدم لب ال هسينك مويلا اهنكلو ءانل تناك دقو .سوخاب رامو

 ةفاصرلا ملاعم ىلع فرعتن نأ لبق انيرطضا .ءرطملا لوزن ببسبو اذه

ay SIلمحي صمح نم صاب ارخأتم لصو اهدنعو ءانتارايس ىلإ ةدوعلا  

 مهعمو سرطب سفقلاو ليئاربج يروخلاو بوفعي سلريك رام نارطملا

 انب قحتلاو oy gall ةنيدم وحن انهجتا ܒܩܒ تانمؤمو ينمؤم نم قيرف

 .ةروثلا ةنيدم يفو ؛ةفاصرلا ملاعم ىلع اوجرفت نأ دعب ءصمح صاب
 {ala دمحأ ديسلاب انيقتلا كانهو ءانل دعأف قبس امك تالئاعلا يدان يف انلزن

 ماشا ةينيك ܝܬܒܬ س رش هتتابشيو هنلطلر يذلا ةفاعلا GUA poe نواعم

 عيمجلل انركشف  هنواعمو دسلا ريدم انب بيحرتلل ءاج مث «ميظعلا دسلا

 دسلا مسج ىلعو دسلا ىلع عالطإلل ةعبرأ تاعفد ىلع انوذخأ دقو  مهفطل

 :هب انززتعاو هل انشهد امم vad ةيئابرهكلا لئاوألاو
 انايعرت ميلك ىلإ pace تيجو ea ىف

 Nag ةعتممو ةيخيرات Uday CUS «ًءاسم:ةعباسلا: ىف اهيلإ

 ܙ 4 ¥ܘ ناسين ) ¥



 ١ 4 ܙ ܘ

Llهعم هكاوفب سانانأو «ةفلتخم تاحولمو ذيبن تناكف تافييضتلا  

 عامتجالا مهب الهسو الهأف  ةوهقو ءامسلا نم ةوالحو «ةيبرغم ةبيرغ

 .كيلوثاكلا مورلا نارطم نم ةوعدب رهش دعب مداقلا
 \ 4 ܘ ناسين 4

 17008 > -  ترضح 0 ةرشاعلا ىف
 ܡܡ mane 0 ee داش

 ܝ يف ءاقبلل opie دقو ؛هتنهك ܣ كيلوثاكلا نايرسلل
 ܢܩ ܫܢ ܕ ةنجللا رظاخل اريسج cll Chai aes ܪܒ ܕ ةدحاولا ىكح

 ) 4 "ܘ ناسبن ) '

 ماتخ يفو cal pil رام ةسينك يف يناثلا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 يضارألا ىلع هللا معنيل نيعشختم انبلطو ءراطمتسالا ةالص انمقأ سادقلا

 ءاموي نيعبرأ نم رثكأ ذنم Gu gine رطملا GY كلذ ؛لامآلا ييحي رطمب

 .انمحريس ىلاعت هنا هللاب انتقثو

 ١/85 ناسين ) ×

 انأ «:ةنراطملا نحن انهجوت ca gall رجف نم ةعبارلا ةعاسلا يف

 سويسينويد رام نارطملاو ءابانرب سويطالم رام نارطملاو ءفيعضلا

 يروخلا انقفاري ءيدوبع مارفأ سواثميط رام نارطملاو ءيواجج مانهب

 نينمؤملا نم عمجو ءاموت ىدأ سقلاو ءوباش فيزوج سقلاو موصرب
 تلمح ؛ةريغص تارايس ةرشع ىلع ديزي امو ةعست تاحاب يف تانمؤملاو

 ܰܥ ܗ

9 4 
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 .مهب ةسينكلا نظ نسح دنع اونوكيل مهايإ اثاحو «هتسينكب

 ) 4 /ܘ ناسين £

 ܘܐ yal سواثميط رام نارطملاو ترز ؛ًءاسم فصنلاو ةعباسلا يف

 بلح يف هلهأو هتدلاول ةرايزب «هتلفطو هتجوز عم اسنرف نم مداقلا قالح

 كلذكو ءصصختي نأ ديري وهو ؛«ةيمضهلاو ةيلخادلا ضارمألاب جرخت دقلف

 \ 4 / ܘ ناسين ܘ

 هذهبو هللا همحر  اعيمج مهلهأو يرامو رونلا دبعو ناج هدالوأو

 - امهل ًاركش  ةيروس ةريل يتئم رونلا
 باحصأ ياش ةلفح يف ؛يتينارطم يف عمتجا اليل ةنماثلا يف

 نايرسلا نارطمو .؛ةنراوملا نارطمو SLI SUS ܕ ܕ pl نارطم ةدايسلا

 ؛نييليجنإلل علجم سياغ سقلاو ؛كيلوثاكلا نمرألا نارطمو «كيلوثاكلا
 ةنراطملا ةيقب بيغت دقو ءيدوبع al pil نارطملا ܨܠ ܕ يلإ ةفاضإلاب

1 



 \ ¦ ¥ ܘ

 ,يفو ءموصرب يروخلا هب لفتحا يذلا يلوألا سادقلا ترضح

 ,مورلا ةيئاردتاك ىلإ موصرب يروخلا يعم تهجوت .ءفصنلاو ةعساتلا
 | 18 كارطملا ةدليس هب لفتحا ايلافتحا ايادق تريح يح «سكذوكرألا

 “ةسينكلا تناكو «؛ةيسكذوثرألا ةبيبشلا ةكرح سيسأت ىركذ ةبسانمب .ءفسوي
droleءاقلإو ةلوانملا دعبو ١١ ةعاسلا يفو «ةملك هتدايس ىقلأو  AMS 

 :ةوخألا ةدياعمل موصرب يروخلا يعم تهجوتو «نارطملا ةدايس تعدو

 «سكذوثرألا نمرألا نارطم «ديعي مل كيلوثاكلا نايرسلا نارطم :ةنراطملا
 ؛كيلوثاكلا نمرألا نارطم CEL LSI مورلا نارطم AG! pall نارطم

 ܝܢ ܫܠ( نييليجنإلا سيئر «نيتاللا سيئر «نيتاللا نارطم «نادلكلا نارطم
 ةلفح روضحل يتوعد مهيلع تدكأ ءادحأ دجن مل نييليجنإلا نمرألا سيئر

 مث ءسكذوثرألا مورلا ةينارطم ىدل اهدعوم ررقتف قبس يتلا «ياشلا
 Lid ܕ ءاتراك تعضوف هدجن ملف ءيكاطنأ يحتف ديسلا ىلع انجرع

 .ادحأ اولبقتسي ملف نويعوسيلا
 ١91085 راذأ ¥ ܀

 روتكدلا راد ىلإ موصرب يروخلاو تهجوت اليل ةرشاعلا يف

 ةقيقش ةبوطخ (Sad نم روهمج روضحب اندقع Gus ܨܠ نوطنا

 ولول ميلس نب كاج روتكدلا ىلإ ءيسيلدب عيدو تنب يلزان ةسنالا ؛هتجوز
 نيبيطخلا يف هللا كراب  يبراقأ نمو ءانتفئاط نم امهالكو CAS a نم

  امهلهأو

 ) | / ܘ ناسين '

 بالطلاب ءرولك ناجح ديسلا «ىروضحب عمتجا celine ةسماخلا يف

 ¿ܘܐ



 ܘ ¥ 4 ١

 اليل ةرشاعلا ةعاسلا يف ةينارطملا اورداغ تافييضتلا دعبو

 pe ) ) , ¥ ܀ ةعاسلا يف مهضعبو

 91١ه راذا 5

 نارطملا ةينارطملا ىلإ لصو ءابيرقت ةرشاعلا ةعاسلا يف
 بلح رداغ ؛تافييضتلا دعبو بابشلا نم قيرف هعمو Se سويسينويد

 Geil ابانرب سويطالم نارطملاو وه هللا ةياعرب صمح ىلإ ادئاع

 تايعمجلا ةقفن ىلع ةصاخ ةرايس يف ثيغ نارطملا صاوقو ءسرطب
 .ةوعدلا باحصأ ناجللاو

 ١و6 راذآ ¥

 نم ديع بيجن ديسلا ينراز ءارهظ فصنلاو ةرشع ةيناثلا يف
 a «هليدع هعمو ءاجف cal تنفلتف ءاياده ديعس نع ينلأسو ؛يسايسلا نمألا

elaدعتبيل ,ديعس عم ثيدحلا ناكو ءرخآ صخشو «سايلا مدقملا هرهص  

 Ogee jays .حصفلا ديع ديحوت نوديري نيالا ؛يكيلوثاكلا بابشلا نع
 نيناعشلا يديع يف ةيكيلوثاكلا مهسئانك سئانكلا ىلإ باهذلا مدعل سانلا

 هتريغ نم اعوفدم لازي الو ناك ديعس نإ ٠" ella و TT حصفلاو

 نييحيسملا نوديري ىرايغلا نييحيسملا بابشلا نم هريغب ةوسأ هتيحيسمو

 يحيسملا ملاعلا قفتي امثير ؛يقرشلا باسحلا ىلع حصفلا ديعب نولفتحي
 نع داعتبالاب ديعس انعنقأ ةصالخلا ,.حصفلا ديعل تباث موي ديدحت ىلع

 .اهلك تايبلسلا

 ٠ ܘ راذآأ ¥ 4 \

 ¿ܢ ܟ ¥
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 :ةدايس 6g LAN ةينارطملا باب نم تلبقتسا امامت ةعباسلا يف
 وهو «كيلوثاكلا مورلل صمح نارطم ثيغ سويسينويد نارطملا

 قيفصتلاب اذكه لخدو .ءبيلصلاو ىوبألا زاكعلا هانيطعأ دقو ءرضاحملا

 .ةسينكلا ىلإ داحلا

prtتناك ؛ءنارطملا ةدايسب ةيبيحرت ةملكب موصرب يروخلا  

aes 8قحلاو  Aتلعت :ةيحيسم « رخاحم تناك  Bis hd 

 بسحب ܟܢ ܠܢܐ ينايلويلا باسحلل ةدوع ديبعتلا هديبحتو هتيقرشو ةيحيسملا

 نايبلا التو .حصفلا ديع اعبط دصقيو .ةيقين يف نوسيدقلا Lgl هررق ام

 .اذه مهرارق نع عوجر الو «ينايلويلا ميوفتلا
 (ce Sd SY مورلل فسوي سايلا نارطملا ةرضاحملا ىلإ عمتسا

 نارطملا ملكت كلذكو ءيوامس ديشن اهنإ :ةيحيسم تاملكب اهفصوف

 سويسينويد نارطملا ةدايس ىلع اينثمو اركاش «ينع ةباين مارفأ سواثميط
 سوطيفوان كيلوثاكلا مورلا نارطم امأ «ةمّيقلا هترضاحم ىلعو «ثيغ

 يف مايأ لبق هب ت ا 3 ܝܚ

 Sic ل ا ܕܕ

 ؛:ةينارطملا نولاص ىلإ ةنراطملاو رضاحملا علط ؛ةرضاحملا ܠܫܢ

 ىرايغلا بابشلا مهتمدفم يفو «ةرضاحملا ܝ نيعمتسملا نم ريبك دشحو

 «بلح ܚܫ تايوخألاو hae ناجللاو تايعمجلا ܣܚ

 ܐ hycaiy ܝܠ كيلوثاكلا ةكراطب نأ نّيبت نكلو : ܫܠ

 ̄ هللا مهحماس ܝ مهل ابابلا ضيوفت مغر «ميدفلا يقرشلا باسحلا ىلع

gol 
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 sy ol ةينارطن ىف يلج ةنر 5453 31 ܇ 335 يفر

 ܬܙ ܙ! نارطمو Sh! SLO نايرسلا نارطمو ءانأ اهرضح «سكذوثرألا

 سقلاو ءفيض رخآ نارطم هعمو كيلوثاكلا نمرألا نارطمو «كيلوثاكلا
 اركش  نوبئاغ وأ نوروذعم امإ ءاسؤرلا ةيقبو «نييليجنإلل علجم سياغ

 يحارتقا ىلع cling ؛ةليمجلا هترداب ىلع فسوي سايلا نارطملا ةدايسل
 دحألا موي يف انتينارطم يف ةمداقلا ياش ةلفح ررفت «عيمجلا ةقفاومو

 . ١591/65 ناسين 1

 تهجوت .دمصلا دبع بيليف ديسلا ةوعد ىلع ءانب ؛ةعساتلا يفو

 ثيح ؛بلح يدان ىلإ فيزوج سقلاو موصرب يروخلاو مارفأ نارطملاو

 انلوانتو ؛هلهأو دمصلا دبع يروخلاو هتنهكو بيليف نارطملا ىلإ انيمضنا
 اركش اليل ١١,٠٠١ ةعاسلا يف ةينارطملا ىلإ اندعو «ءاشعلا ماعط اعم

 ~ ةميركلا هتوعد ىلع دمصلا دبع بيليف ديسلل

 ¥  jalܬ / 4 )

 يف OUD VY ةعاسلا ىتح حابصلا نم ةرمتسم مويلا AS pall تناك

 .ةينارطملاو مارفأ رام ةسينك

 ءاقلإل ةأيهم نوكتل «ةسينكلا بيترتل بابشلا نم قيرف ele :الوأ

 يبناج ley pelea يسرك عم لكيهلا يف ةلواط انعضوف ؛ةرضاحم
 .ةنراطملا سولجل يسارك لكيهلا

 نم اهتحابو ةسينكلا تآلتما لبق لب ال فصنلاو ةسداسلا يف :ايناث

 .مهبهاذم فالتخا ىلع نييحيسملا

 دحأ هعم ابانرب سويطالم رام نارطملا ةفاين رضاحملا عم لصو

 .ةينارطملا يف نيزيزع نيفيض الحو ءسرطب سقلا هتنهك



 ١ 4 ܙ ܘ

 وهو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب اضيأ مويلا تلفتحا
 .ناكو ؛ميظعلا ةيكاطنأ كريرطب ؛يكاطنالا سويريوس رام سيدقلا راكذت

 .سدقملا نابرفلا اولوانتيل اوءاج نومئاصلا مهو «نيليلق نولصملا

 .هتيب ىلإ دئاعلاب الهسو الهأف ,يدوبع مارفأ سواثميط

 ضعب انثحب ءيدوبع مارفأ نارطملا ةفاين روضحب ܪ ܨܒܠܐ يف مهرقم يف

 مل وأ باغ اذإ سيئرلا ماقم موقي نأ هقح نم يذلا ريتركسلا اهتمدقم

 «هتفيظو يروخ ديجملا دبع رييب ذاتسألا ملتسا ةسلجلا هذه ىفو ءرضحي

 مهانركشف ؛ميدقلا سلجملا ميركتل ىلوأ ةجردب تناك ةسلجلا هذه ءريتركسك

 75١ه طابش ¥ ¥

 تناك ؛مويلا ةظع ىقلأو ءوباش فيزوج سقلا هب لفتحا دقلف «يناثلا سادقلا

 .ةباطخلا سراميل هتعجش دقو ءاهب سأب ال ةبسانم

 رام ةسينك يف سادقلاب لفتحا دقلف cal pal نارطملا ةفاين امأ

 .سجرج

 (لافتنالا ةديس) كيلوثاكلا نايرسلا ةيئاردتاك يف فيزوج سقلاو موصرب
 ىقر هرخا يفو «ينوليب بيليف سويسينويد نارطملا هب لفتحا يذلا سادقلا

 دمصلا دبع يروخلا هللا أنه  دمصلا دبع نويل سقلا فقسأروخ ةبتر ىلإ

 - هتبترب



( 4 ¥ _ 

 ديسلا ܨܐ وباشو يموص ليمكو انح ناهرب ةداسلا 4 ܢܪ ܙܝ ينراز

 هنم تبلطو «قفاوف ؛ةينارطملل اريتركس نوكيل بختنملا ولبق دحألا دبع

 دقعلا ميظنتو هيلإ عامتسالل ادغ يلملا سلجملا عامتجال رضحي نأ اضيأ
 .مزاللا

 ) 4 ܘ طابش ٠

 سايلا اهنبا ةدوعب هتلمرأ ةئنهتل ءناشوط جرف موحرملا راد انرز
 هيئابرهكلاو ةيكيناكيملا ةسدنهلا يف هاروتكد ةداهش ىلع لصاحلا ؛ناشوط

 صخب عم ny ىف ارئاسم ناك دقلف oat 7 7 - نم
 .بالطلا

vr١و "ܘ طابش  

 تلفتحا Cus ءسجرج رام ةسينك ىلإ تهجوت احابص ةرشاعلا يف
 مهموص هللا لّبقت ءنهب ةسينكلا تصغ يتاوللا تامئاصلل ܨܛ سادقلاب

 .مهتاولصو مهتبوتو
 درل ,ءىمعأ تيب هرك راد ىلا تهجوت .؛ةلوانملاو سادقلا دعب

 .هتجوزو هللا هظفح ءىمعأ تيب هرك نكرلا ديقعلا انزيزع هنبا ىلإ ةرايزلا
 ؛ةنياهصلا ءادعألا عم ةفورعملا نيرشت برح يف انسح غالب ىلبأ دقلف

 هقيقشو هدلاو هعمو peal ينراز دق ناكو ؛نكر ade ةبتر ىلإ عفر كلذل
clsهيطخلا يتئنهت هل ترركف . 

 ) 4 "ܘ طابش ¥
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 ا مما يملا اي حا م ا ب سس ܪ سس

 رام ةطبغ وه مهل ديدج كريرطب باختناب يناهتلا ميدفتل «ةنراوملا

 \ 4 "ܘ طابش 4

 ميركلا دبع ديسلا راد فيصان صاوقلا يعم ترز ܬ ܐܝܚܘ ةثلاثلا يف

 - هللا هافش  هباصأ يذلا بيرك ضرم يف هتدايعل ؛ةجرد /17/ صناجأ

 نييحيسملا نيلماعلا بابشلا نم ةثالث ينراز ًءاسم ةسداسلا يفو

 تايعمجلل اهتهجو ةلاسر يل اومدقو ,.حصنفلا ديع ديحوتل اودانت نيذلا
 ءاسؤر ةدايسلاو ةطبغلا باحصأ ىلإ ءبلح يف ةيحيسملا ةيريخلا ناجللاو

 ديع ديحوتل ثيثحلا يعسلا ةدشو ةأرجب مهنوثحتسي «ةيحيسملا فئاوطلا
 لمعلل يدادعتسا ترهظأو :مهيعاسم مهل اركاشو ارورسم اهتلبقتف ءحصفلا

 .راطقألا ىتش يف ةيحيسملا ريهامجلا لمأ قيقحت ىلع

 انح ديسلا راد ىلإ ءيمع نبا جروج يعم تهجوت ةنماثلا يفو
 .هيوعر ةرايز يسيلدب

 14Vo طابش ܙ ܙ

 ¦ دق ءنايرسلا يح يف سجرج رام انتسينك نأ دج احابص مويلا

 ا ةريل /١5١/ وحن سجرج رام ةروص قودنصو ءاهليكو قودنص نم قرس

 انيطعأ دقو «ةسينكلل لخد فيك فرعُي مل قراس قيرط نع «ةيروس
 امب رضحم طبضو عالطإلل ةسينكلا اوءاجف اذهب Lisle ةطرشلا

 .و ىرج

 .قراسلا فرعي مل كلذك ؛ةيروس ةريل نيسمخلا نع ديزي ال ليق ام ىلع
 14Vo طابش ) £
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 NS eb ob Bhalla pT رطملا و :تريس

 .مهقازرأ كرابو ؛مهظفحو هترسأ دارفأو هللا هكراب ce DLS قيفش ديسلا

 ١و "ܘ طابش ܘ

 يروخلا انقفاري مارفأ نارطملاو ترز احابص ةرشاعلا يف

 تناكو ءبلحب سكذوثرألا مورلل فسوي سايلا نارطملا ةدايس ءموصرب
 .ةرايزلا ءانثأ يفو ؛هديحوتو حصفلا ديع ةيضق نع ةصاخ ةّيدو ثيداحألا

 «نيتيردنمشرأ عم ءصمح يف كيلوثاكلا مورلا نارطم ةدايس ارئاز هءاج

 ىلع ةنسلا هذه نييحيسملا دييعت ةركف صوصخب هيأر بلطيو هملعي ءاج
 يبرغلا باسحلا نيب قرفلا GY كلذ ءرايأ £ يف ينعأ ءيقرشلا باسحلا

 يتلا ةلاسرلا نع ةخسن اناطعأو call ةسمخ وه ةنسلا هذه يف يقرشلاو

 مورلا كريرطب ةطبغ ىلإ ءصمح يف ةيكيلوثاكلا فئاوطلا ءاسؤر اههجو

 رايا £ يف دييعتلا بوجوب ܐܒܠ ܨ ةدشب اهيف نيبلاط ؛هسودانيسو كيلوتاكلا
pullsىف  J 

 ANS عوضوملا يف انثدحتو ءسكذوثرألا نمرألا نارطم انرز مث

 Sab ال مهنودبو انتكراطبب نوطبترم اننأب ءسكذوثرألا نحن انقافتا ناكو

 .انباسح ىلع هنوديعيسو ديعلا نع ناك ولو ءائيش عيذن نأ
 سكعب كيلوثاكلا ةصاخ ؛مهفئاوط فالتخا ىلع نينمؤملا نأ انسمل

 بابسأل املاط يقرشلا باسحلا ىلع اودّيعي نأ نونمتي مهئاسؤر ضعب

 .حصفلا ديعل تباث موي ديدحت نكمي ال ةريثك
 ١و ܘ طابش ^

 سفقلا هب لفتحا cal pal رام ةسينك يف لوألا سادقلا ترضح

 ةينارطم ىلإ موصرب يروخلاو تهجوت cd pte ةيناثلا يفو .ءوباش فيزوج

¢ © | 
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 هذه نع ءاطعلا ,حصنفلاو داليملا يديع يف روعاسلاو يروخلا ةدياعمو
 ̄ ماعلا قودنصلل اهلكو تامدخلا ينعأ  تابسانملا ةيقب لمشت الو .طقف

 | 4 ܐܘ طابش ¥

 ,ناجللاو تايعمجلا يلثمم نم قيرف ينراز ‹ ܘ ܐܝܚܘ ةعبارلا يف
 (Ais نم مهنيب ءنيرشعلا ىلع مهددع وبري ؛بلحب ةيحيسملا ةيريخلا

 روضحب يلع اوضرع «شودنه روداو نوعمش فيزوج لاجرلل ةمحرلا

 ديع ديحوت ىلع مهمزع gage مارفأ سواثميط رام نارطملا ةفاين
 ܠܟ! يف فداصي يذلا dia هذه يف يقرشلا باسحلا ىلع .حصنفلا

 ىلع NAVE راذآ ٠١" يف هب نولفتحيس نييبرغلا نأب املع 2١917 رايأ £
 تباث موي ديدحت ىلع نييحيسملا Gal قافتالا ةمداقلا ةنسلا يف راصي نأ

 ,مهل تنيبو ءيفئاطك سيلو يحيسمك يرظن ةهجو مهل تيدبأف ,حصفلا ديعل

 ce yall نييحيسملا عقاول ةبسنلاب يلمع ريغ ءيريهامجلا اذه مهبلطم نأ
 ةنراطملا عيمج ىلإ اذه مهبلطم اوقفري Gh تحرتقاو ull مهل تحرشو

 قوف هنع ابودنم لسريل «ينامورلا ابابلا ةسادق نم مهسامتلاو «ةكراطبلاو
 ديعل تباث موي ديدحت يف مهعم رظنلل «يملاعلا سئانكلا سلجم ىلإ «ةداعلا

 نم برقألاو «هلوقب مارفأ نارطملا ةفاين اذه يحارتقا لّدعو clad حصفلا

 يذلا «يملاعلا سئانكلا سلجمل عباتلا ءطسوألا قرشلا سئانك سلجم ءابابلا
 عوبسألا يف ينعأ يلاحلا طابش لئاوأ يف توريب يف ةرود هل دقعيس

 وهو !dala هذه يف ؛يريهامجلا بلطملا اذه ثحب ىلإ راصيل «مداقلا

 ,مهب يبيحرت تررك اذكهو ܘ ܨ ܦܝ امب كيلوثاكلا ةوخألا ملعُيو ءرظنُي
 .ليبسلا اذه يف مهعافدنا ىلع يئانثو

 ١و / ܘ طابش “
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 ذخألا ىلع هللا ىلع لاكتالاو تمزعف .هبتكم ءاضعأ مهنيب نم نوبختني

 .يأرلا اذهب

 ١915 يناثلا نوناك ١"

 نايرسلل لافتنالا ةديس ةيئاردتاك يف ترضح celine ةسماخلا يف

 .بلحب ةيحيسملا ةيريخلا ناجللاو تايعمجلا هتمظن اينيد الافتحا «كيلوثاكلا
 opie ply) ةصاغ ةسينكلا تناك «نييحيسملا ةدحول ةالصلا عوبسأ ةبسانمب

 سكذوثرألا نمرألا ادع ام «نيبئاغلا نع نيلثمم وأ ةنراطملا مهسأر ىلع

 «ةيباتكلا تاءارقلاو ليتارتلاو تاملكلا تعزوت دقو «كيلوثاكلا نمرألاو

 ثالث ةينايرسلاب اودشنأف «مارفأ رام انتسينك ةقوج ليترتلا يف كرتشا

 Bab ةملك cal pil سواثميط رام نارطملا ةفاينل ماتخلا ةملك تناكو «ليتارت

 فصنو ةعاس دعبو اذكهو .اهب مهباجعإل قيفصتلاب نيرضاحلا (GS تبهلأ
 فييضتلا تايولح انلوانت ثيح ء«ةسينكلا ةعاق ىلإ انلزنف «ءلافتحالا ىهتنا

 .هتسينك دحوي نأ ىلاعت هلأسأ «ةيريخلا ناجللاو تايعمجلا نم
 \ 4 / ܘ يناثلا نوناك \ £

 ܠܟܐ ܕ سادفلاو ءلكيهلل حيسملا ديسلا لوخدو ؛خيشلا نوعمش ديع

 يروخلا ظعوو cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «مويلا

 دعبو «ءسادقلا اورضح نيذلا نيريثكلا نينمؤملل ةبسانم Abe موصرب
 يذلا MN ماظنلا نع ىرخأ ةرم تملكت ءسدقملا بيلصلا حايزو ةرودلا

 pls phy 003: Ga ا (clot رايتايك ىف قط

 يتلا ؛ةيونسلا تاءاطعلا نع دصق ريغب وأ دصقب مهضعب همهف يذلا

 :هصاوق هعمو ؛هتدياعمو نارطملا dal نع اضيوعت «ةلئاع لك اهب عربتتس



 سدنهملا ةدئام ىلع ءاشعلا ماعط يدوبع مارفأ نارطملاو تلوانت

 يركش يفطل هرهص اضيأ اوعدم ناك ثيح ءرولك رونلا دبع ديسلا

 ̄ يلاثملا

 ١51٠5 يناثلا نوناك 5

 ةسردملا ىلإ امهقيرط يف «نيديا Lin همسا بلاط هعمو ءايليا سامشلا

 .يلاتلا مويلاو «مهتليل اوتابو «(نانبل) ةناشطعلا يف ةيكيريلكالا

 ١5175 ىناثلا نوناك ) ܪ

 ؛ةيروس يف ماعلا يعوسيلا سيئرلا تحلش روتكيف بألا ينراز

 )ܐܠܥ دوبع سامشلاو ole يف نييعوسيلا سيئر يميشح ليمك بألاو

 هللا دبع ديمعلا راد ىلإ لك انهجوت ثيح cay الإ ةنماثلا يف كلذو

 هأنه  نمزلا نم ةعاس وحن انيضق كانهو cape ةبترب هتئنهتل «يسلبانلا
 هتفيظول صلخم .. رظنلا ديعب .. قالخألا ثمد لجر وهف ةبترلا هذهب هللا

 ̄ هئاقدصألو

  VVܘ ىناثلا نوناك / 4 \

 spa kt pte tay ءاسم ةعباسلا يف يدل عمتجا يتم ةوغدب
 رام ثيعرم نم نوعمتجملاو ءنوروذعمو نوبئاغ ةيقبلاو : / ¥ ¥ / لصأ

 ܟܛ يلملا سلجملا ليكشت صوصخب مهيأرب سانئتسالل مهتعمج ءسجرج
 نودب ةيرثكألا قفاوف ,مهيلع يأرلا عمجأ نيذلا ةثالثلا رذتعا نأ دعب

«yal jieمه مهتقفاوم ىدلو ءيلملا سلجملا انأ لكشأ نأ :وه حارتقا ىلع  

SSA 
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 لافتحالا عطتسأ مل ءفشان لاعسو يوق بيركب يتباصإل ܐ ܨܶ
 يروخلا هب لفتحا دقو ؛هترضح لب «مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب

prayفسألا عم نيليلق نولصملا ناكو ܟ . 

 ينع ةباين ماقو ,مهضعب ينراز لب ؛ةينارطملا راد نم علطأ مل
 مويلا ءينودّيع نيذلا ةرايزب cal pal سواثميط رام نارطملا خألا ةفاين

Sabb A ALY gهل ا  

 591١ه يناثلا نوناك ١

 ريتركس «نيماينب سامشلا يدنهلا بلاطلا ةناشطعلا نم لصو

 الهأف ءنارطملا ةفاينل ةرايز يف ءاقباس دنهلا يف مارفأ سواثميط نارطملا

Aesهب . 

 ١59175 يناثلا نوناك £

 الوأ ءوباش فيزوج سقلاو «نادلكلا نارطمو تهجوت سادقلا دعب
 لانيدركلا مهكريرطب ةافوب يزاعتلا ميدقتل ءاقباس ةنراوملا ةينارطم راد ىلإ

 نانبل يكركب يف ةيكريرطبلا رفم يف ىفوتملا ܨܝܢ ܕܫܘܐ سرطب سلوب رام
 هللا همحر - نينامتلاو ةدحاولا غلب jac نع

 VAVO يناثلا نوتاك ) '

ef 
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 Ls) ܟܢܫܢ سلريك نارطملاو «ثلاثلا بوقعي كريرطبلا ةسادق انراز

 مهريغو ءاقول سوروقسويد نارطملا cg pty سويسانثأ نارطملا

 .نييناملعو ةنهكو ةنراوخو نابهر نم

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحي ثلاثلا بوقعي كريرطبلا ةسادق
 VAVELE/TY خيراتب بلحب كيلوثاكلا نايرسلل لاقتنالا ةديس

 لفتحي كيلوثاكلا نايرسلل يناثلا كياح نوطنأ كريرطبلا ةطبغ

 VAVE/VSI/VY خيراتب بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب
 .قشمدب ol ܠܫܠ( ةسينك نيشدت يف تكرتشا

 .رفصأ دوعسم موحرملا ةزانج auth يف تكرتشا

¢ ¢ 1 



 \4\& ةنسل ةصخالخلا

 مارفأ رام ةسينك يف تسدق

 سجرج رام ةسينك يف تسدق

 قشمدب سجرج رام ةسينك يف تسدق

dy gbaبيرغ دحاوو اناجم ¥  

 سجرج رام sal il رام دامع
 بيرغ ١ ءاناجم ) .سجرج رام © ؛مارفأ رام £ :ليلكا

 ما رفأ الم ةسينكل انهاكو Liat» اسامش وباش فيزوج ةماسر

  / vaرايأ / ١9374

 ءابرغ ܘ ؛توريب ١ ءسجرج رام ̂ «مارفأ رام ١١ :ةزانج

 بيرغ دحاوو اناجم نينثا مهنيب زانج

 توريب ؛ءقشمد ءصمح ترز

 ( ةقبطلا ) ةروثلا ةنيدم ثلاثلا بوقعي كريرطبلا ةسادق عم ترز

 مارفأ سواثميط نارطملاو عوشي سويسانثأ نينارطملا ترز

 ناعمس رام ريد Jay 52٠ وحنو

 ( كانه يهلإلا سادقلاب عوشي نارطملا لفتحا ثيح )

 نيبيرغ نيفيض عم glean رام ريد ترز

 يف بلحب يلاطيإلا ىفشتسملا يف تاتسوربلا ةيلمع يل تيرجأ
7 16 00 
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 عامتجا لوأو .انح ناهرب ذاتسألاو دادح دوبع سامشلاو موصرب يروخلا

 ١9174 لوألا نوناك )



١ 4 ¥ £ 

 .ماظنلا قيبطتل مزلي ام

 ١9174 لوألا نوناك "

 cal pal رام ةسينكل يلملا سلجملل ةسلج اندقع ܐܝܢܘ ةنماثلا يف

 روتكدلا cdlia 336 ܢ ܕ )ܢ داؤف ܨ ܨ نوطنأ روتكدلا ةداسلا ܐܬ رضح

 ءانح ناهرب «ىداحب مارفأ cal ܨܦ انح «نوعمش ىسوم «يجقارط ريزع

 عم ء؛هداوم ضعب ىلع ضارتعالاو coal قيبطت ةيفيك يف تاظفحتلا

 .بولقلا ةيفصت مدع ىلإ ةسلجلا هذه يف انيهتنا .فسألا

 ١1714 لوألا نوناك 5

 هب لفتحي ناكو cal pil رام ةسينك يف يناثلا سادقلا ترضح

 ܨܠܐ ܘܠܐ ماظنلل يلملا سلجملا رارقإ «نيلصملل تنلعأو ,موصرب يروخلا
 ديدحتو ...و ةنهكلاو نارطملا قوقح عمج يف .ميدقلا ماظنلا ىغلُي نأ

 ...و مهل بتاور
 ١5914 لوألا نوتاك ) ܘ

 ةينامث اهرضح cal pil رام ةسينكل يلملا سلجملل ةسلج تدقع

 يبلدا نارطملا ةدايس نم حارتقا اهنم ءرومألا ضعب مهعم انثحب ءءاضعأ

 ىلع لمعلل ؛ةيحيسملا فئاوطلا نم ةهيمئاد هنجل ليكشتب كيلوثاكلا مورلل

 نم سلجملا قفاوف ؛ةنراطملل اهتاحارتقا ميدفتو ...oo و بولفلا ديحوت
 نودب ايمسر ةنجللا لخدن ال نأ ىلع لبق ىأترا هنأ الإ ءأدبملا ثيح

 اونيعو «ةيسكذوثرأ ةلتكك ءسكذوثرألا نمرألاو سكذوثرألا مورلا يتفئاط

a 
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 ؛تاعاس ثالث ةيباطخلا ةلفحلا تماد cole ىلإ ܐܦ ܨܠܐ نم نييواهرلا انئانبأ

 سجرج رام ةسينكل يلملا سلجملل اركش «ناحلألاو دهاشملا ضعب اهللخت
 لكب ةلفحلا بتر يذلا قمان فسوي ذاتسألل اركشو «ةلفحلا هذه اهئايحإ ىلع
 ةخسنلا عيب LE يتلا تاملكلا لك ىلع لمتشا بيتك عبط دقو «ناقتا

 .خسن رشع تيرتشا «تاريل سمخب ةدحاولا

 ١51714 يناثلا نيرشت ) ¥

 ةسينكل يلملا سلجملا عم (cal i سواثميط نارطملاو تعمتجا

 اهتمدقم يف رومألا ضعب مهعم تثحبو «يحلا يف هرقم يف ءسجرج رام

 ثيرتلا ررقتف «ةيكلاملا نم اموت دارم يركش سامشلل يحيشرت ܨܐ

 انلمع دقو dic مهولأس نمم باوج ىلع اولصحي امثير رخآ اعوبسأ
 .ةطبضمل ةدوسم

 ١9114 يناثلا نيرشت 5

 رام ةسينكل عباتلا يلملا سلجملل ةسلج تدقع ءاليل ةنماثلا يف

cal oilةنقتم ةيوغل ةروصب هغاص يذلا يلاملا ماظنلا ةوالتل ةصصخم  

 ةسمخ الإ رضحي مل فسألا عمو ءسلجملا وضع انح ناهرب ذاتسألا

 .ةمداق ةسلج ىلا هتوالت تئجرأ كلذل ءطقف ءاضعأ

 ) ¶ ¥ & ىناثلا نيرشت ¥ 4

 ؛ةيئاهنلا هتغيصب «يلاملا ماظنلا coi ءءاضعأ ةينامث اهرضح cal al رام

311 
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 نم ةثالث هنَبأ ةسينكلا ةحاب يفو «ةقيقر ةملكب ܟ ܝܩ ܨܢ يروخلا ath ܘܵܐ

 ةفاسم اهدعبو ةسينكلا يف هنامثج عييشت يف كرتش ها ءيعويشلا بزحلا

 .نييبزحلا نم هريغو ءيعابس رمع تالصاوملا ريزو ءاهب سأب ال
 ١914 يناثلا نيرشت )

 ةطبغ cal pil رام ةسينك يف ةيهلإلا ةحيبذلا مّدق احابص ةعساتلا يف

 نانارطملا هنواع Sl SLES نايرسلل يناثلا كياح نوطنأ كريرطبلا

 .ىسوم بألا هريتركسو ؛هورج ليئاخيم بوقعيو ينوليب بيليف سويسينويد

 نايسيكرس فيتادو سكذوثرألا Qe PU بلح انارطم سادقلا رضح

Ge OUةنهكلا نم قيرفو «نايزافيا روكيرك ةريزجلا يف كيلوثاكلا  

 فئاوطلا فلتخم نم نينمؤملاو تابهارلاو

 ةملكب كريرطبلا ةطبغب اهيف تبحر ةملك تيقلأ !ues) ةءارق دعب
ce wen0 15 ܣ نأ  

 نولاص يف نيلصملا هتطبغ لبقتسا يوبألا حايزلاو سادقلا دعبو

 هتطبغ رداغو انيهتنا cas )ܨܕ ة ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ts َّ 4 | ܟܠܟ

 .ةوافحلاب !Led pay ܨ ܨ ܝܚܘ ةينارطملا هعبرو

 موصرب يروخلا يعم كيلوثاكلا مورلا ةسينك ىلإ انهجوت اروف

 ةطبغ هب لفتحا يذلا سادفلا نم انمسق انرضح ثيح .فيزوج سفلاو

 رورم ةبسانمب ةيريخلا ةيعمجلا ةين ىلع cae سوميسكم كريرطبلا
/Vo/اهليبوي يف ةيعمجلا انأنه ءسادقلا دعبو ءاهسيسأت ىلع ةنس . 

 ثيح gua je) رام ةسينك يف Lilia انرضح celine ةسماخلا يفو

 ةرجه ىلع ةنس نيسمخ رورم ةبسانمب «نايرسلاب ةصاغ ةسينكلا تناك



‘ave 

 ةنهكلا نم فيفلو ةنراطملاو ةثالثلا ةكراطبلا هرضح نادلكلل ةديدجلا

 . و تابهارلاو

 | نيعدوم انجرخو لانيدركلا ةفاين ىلع روضحلا ملس ؛سادقلا دعبو
 .هتوعد هل نيركاش وللب نافيطسا نارطملا

 | 4 ¥ £ يناثلا نيرشت ) ¥

 ةزجعلا راد يف ءادغلا ماعط تلوانت .رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف

 .نييندملا نم قيرفو ةنراطم ةرشعو ةكراطب ةثالث عم ةملكلا ةيعمجل

 ؛ةملكلا ةيعمج سيسأت ىلع ةنس نيسمخ رورم ةبسانمب بطخو سادق

 نم قيرفو ةنراطم ةرشعو ةكراطب ةثالث اهرضح «؛ةزجعلا راد يف تناك

 نم امداق ؛يسدفلا يماس روتكدلا برتغملا ةفطاخ ةرايز انراز

 نم ةسمخ ناكو ءرضحف «اليل ةيناث انروزي نأ هنم تبلطو ءصمح

 ؛ةفئاطلاو ةسينكلل هتبحمبو قّيشلا هثيدحبو هب | ܕ ܙܝܢ «يلملا سلجملا ءاضعأ

 | ܐܪܡ ىلا Laks ادغ. ناسا pel ىلإ ان tS فيصتو ةعاس ذعبو
 - ةمالسلا هتقفار -

 ١5 ىناثلا نيرشت £ ¥ 4 )

 يف يفوت ءيروسلا يعويشلا بزحلا نم ءاربج ديعس نب نوطنأ موحرملا

 انعم كرتشا «ةرئاطلاب core ܚ ܝܐ ܙ gla! Ya/o يف ةيقرشلا ايناملأ

 سفقلاو فيزوج سقلاو موصرب يروخلا انعم ناكو ܢܛ نم ةعبرأو

 بلحب مارفأ رام ةسينك نم انعّيش ءارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 £ £ ܀



i). __ 

«oleفلتخم نم نونمؤمو اسنرف لصنقو  «ail shallةعاسلا يلاوحو  
 ةينارطملا نولاص يف ܨܠܐ نارطملا ةدايس Gla «ءاهتنالا دعب ةقيقد

 هل دهمي هللا ¥ ܕܠ يذلا نارطملا دوهج يف هللا كراب  انفرصناو «ةديدجلا

 ةينارطمو ةسيئك ءاشنإب موقي نأ لاقُي قحلاو هريغ عاطتسا امل قيرطلا
 .ةريبك

 ) 4 ¥ £ يناثلا نيرشت ¥

 سلوب سقلا بألا ةينارطملا ىلع افيض Ja رهظلا دعب ةيناثلا يف

 نم بالط نع لاؤسلل توريب نم مدق يذلا ءيسكذوثرألا يطبقلا يقرحملا

 هب الهسو الهأف  اودجأو اذإ هتفئاط

 ) 4 ¥ £ ىناثلا نيرشت 5

 نيتسينكلا نم ةكرتشملا ةنجللا سأر ىلع ترز ܐܠ ةعساتلا يفو

 يف كئاح نوطنأ كريرطبلا ةطبغ «ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرألا نيتينايرسلا

 .اروكشم ةوعدلا ىبلف ءانتسينك يف مداقلا دحألا

 ) 4 ¥/ £ ىناثلا نيرشت ٠

 تلوانت «نادلكلا نارطم ةدايس ةوعدل ةيبلت فصنلاو ةدحاولا يف

 عمجملا سيئر لانيدركلا ةفاين عم ؛ءيوتشلا بلح يدان يف ءاذغلا ماعط

 ܨ( ܨ. ܐܟܘ ١٠١ وحنو «نايناطبو ؛كياحو as ةكراطبلاو ءيقرشلا

 ةشلاثلا يفو ءنيلوؤسم نم مهريغو ةطرشلا دئاقو ةيدلبلا سيئرو ظفاحملاو
 fades © 5 )ܝ 5 ©. 5 ܝ )0
 بسوي رادع ةسينك ىتف 055 3 يذلا ܓ انزيضح

 ܢ



١ 4 ¥ £ 

 سويريوس نارطملا ءاضيأ ًادوجوم ناك ثيح ؛ةناشطعلا يف متيملل ةالصلا

 سادفلا دعبو .كانه ميفملا بوقعي سلريك نارطملاو .دادغب نارطم اكز

 يف انلصو ثيح توريب ىلإ ةيناثلا ةعاسلا يف انهجوت «ءعادغلاو روطفلاو

 هدالوأو هتلمرأ ىلإ ةيزعتلا ميدقت دعبو ءرفصأ دوعسم ديقفلا راد ىلإ ةثلاثلا

 ثيح ؛ةبطيصملا يف سلوب رامو سرطب رام ةسينك ىلإ انهجوت ؛هتوخاو
 ؛ةسينكلا يفو ܨܦ ܪ ܕܢ ثيح ىفشتسملا نم 1 ا

 ماج call cel jal .سويساقا:نارطملاو ܕ

 نفد ثيح 4 ܠܥ ) ىلإ هتوخاو ديقفلا `

 هتبحمو هصالخاو هتامدخو هب هباعتأ نع هأفاكو هللا همحر «ةلئاعلا نفدم يف

 ةعباسلا يف ديقفلا راد ىلإ انلصو ثيح .؛ءتوريب ىلإ Line مث

 يف نايرسلا نع ةباينو يسفن نع ةلاصا ةراحلا يزاعتلا تمدقف «فصنلاو

culeةناشطعلا ىلا فيزوج سفلا ينقفاري تهجوت ةقيقد نيرشع دعبو  

 .تمنو تح yal ثيح

 ١ لوألا نيرشت ١91714

 ؛نادلكلل ةديدجلا فسوي رام ةسينك يف انتثالث انك ةسماخلا يف
 الام .نادلكلا :نارظم ةدايس هب لفتحا ىذلا سادقلاو اهنيشدت انرضح ܠܸܢ

 ةنراطم ةلفحلا رضح «نادلكلا ةنهكلا نم ةعبرأ هنواعي ءوللب نافيطسا

 باونو ALI SL نمرألاو كيلوثاكلا نايرسلاو سكذوثرألا نايرسلا

 نمرألا سيسقو «ةنراوملاو كيلوثاكلا مورلاو سكذوثرألا مورلا ةنراطم

 يف قارعلا لصنق لثممو ءقشمد يف قارعلا ريفس ةدايسو «نييليجنالا

STA 



١474 _ 

 زهاني رمع نع نيهاش ودبع هدرو ةموحرملا ارهظ تيفوت
 ish بلجل اهدهج JG ىعست «ةنيمأ ةفيرش ةيقت ةلضاف ةأرما تناكو ءاله لا

 بعت نم ةيبهذ ةريل يتئمب تعربت نأ اهل قبس ناكو «ةسينكلل ناك غلبم
 (cps ةيصاخلا انتسرذم ىف اهمسإب Cue les coil «سانلا Gea ىف اهدي
 .( ىلوألا بلغت

 هزور «تاونس dis اناجم اهتمودخم راد نم اهنامثج انعيش دقو

 ىلإ ةزانجلا عييشت يف كرتشا cal al رام ةسينك ىلإ ءونونس دوبع ةلمرأ
 cal pal سواثميط نارطملاو cole نارطم انأ «تارايسلاب مارفأ رام ةسينك

 نابرلاو ٠ ابيلص جروج نابرلاو ءوباش فيزوج سفلاو موصرب يروخلاو

 نولاص يف نيزعملا تلبقتسا نفدلا دعبو .ىدأ سقلاو ءينكرك بوقعي
 هللا اهبنحيو د ةينارطقلا

 نييعوسيلا ءابآلا سيئر يميشح ليمك بألا رهظلا لبق ينراز

 .هب تبحرف فراعت ةرايز يف ديدجلا
  5لوليأ ١5174

 نم ؛توريب نم ةيفتاه ةرباخم ىلع ءانبو .ءاسملا ةالص دعب

 دوعسم موحرملا ةافو اهيف يل تعن ءرفصأ رودإ ديسلا ةجوز اتيرك ةديسلا
 فصنلاو ةعباسلا يف تهجوت ܘܬܠܘ هتلمرأ نم ةوعد ىلع cling ءرفصأ

 سفن يف تءاج دقو .ءوباش فيزوج سقلا ينففريو توريب ىلإ ءاسم
 ةلمرأ ةرهز ةديسلا ةقيقش ءيجموم ديحو ةلمرأ ةفيفع ةديسلا ةرايسلا

 نأ دعبو ءاليل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف توريب ىلإ انلصوف ءرفصأ دوعسم

 .ةيكيريلكالا ةسردملا يف انتب
 ١9174 لوألا نيرشت ܘ



‘ave 

 Aga ܝܚܘܢ ةيبرتلل ذاتسألا يكيريلكالا ينم ةوعد ىلع ءانب لصو

 ريصيل هتحشر دقو ءاموت دارم نب يركش نوقايدفألا «ةيكلاملا ةيوناث يف

 يف بعشلا هيلع فرعتيل ةرايزلا نم ةياغلاو ءسجرج رام ةسينك يف انهاك
sige 

 ) 4 "£ بأ × ܙ

 اموت دارم نب يركش نوقايدفألا يكيريلكالا داع حابصلا اذه يف

 ام ىرنسو ؛ةيكلاملا ةيوناث يف ةيحيسملا ةيبرتلا سردي ثيح ةيكلاملا ىلإ

 رام ةسينكل تونهكلل هل يحيشرت صوصخب سجرج رام ةعامج هررفت
  اريخ عيمجلا مهللا مهلأ - سجرج

١5174 Soli 4 

 ثالث يف ترظن انتمكحمف «ةريثك مايأ لثم فثكم لمعلا ناك مويلا

 .اهراوزو اهيعجارم تلبقتسا ةينارطملاو {duals ىواعد

 يلاملا ماظنلا عورشم يف ةشقانملا انلصاو ءءاضعألا نم ةينامث اهرضح

 .هرارقإل عوضوملا
١91714 Soll ir 

 .اياضقلا ضعب انضرعتساو «نايرسلا

 ١9174 لوليأ 14



{ 4 

 .ةخسن /١1/ ىلع ةلاسرلا تخسن «ةينارطملل يتدوع دنعو

ie gale <مث ءاهيلع عقويل روكذملا نارطملا ةدايس ىلإ ايلي انا  

 .اهعيزوت متي
  VAزومت £ "¥ 4 )

 ةعاسلا يف كلذو cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 سورديب وباش نب فيزوج سامشلا تمسر هماتخ يفو ءءاسم ةسداسلا

 انفيضو ؛موصرب يروخلا ةمدخلا يف يننواع cl pil رام ةسينكل انهاك

 نيذلا نينمؤملا ىلإ ةفاضإلاب ةماسرلا رضح امك ca gla ناميلس يروخلا
 مارفأ سواثميط رام نارطملا ةدايسلا باحصأ ؛ةسينكلا مهب تّصغ

 رامو .؛بلحب كيلوثاكلا نايرسلل ينوليب بيليف سويسينويد رامو ءيدوبع

 ةلفحلا تناكو .تابهارلاو ةنهكلا نم قيرفو ؛بلحب نادلكلل وللب نافيطسا

 .ةعئارو ةيعوشخ
 ةداسلاو مسترملا عم انعلط cele ةنماثلا يف ينعأ «ءاهتنالا دعبو

 .ةيراكذت روص تذختا ثيح ةينارطملا نولاص ىلإ يوبأ حايزب ؛ةنراطملا

 ̄ هللا هقفو - ديدجلا نهاكلل يناهتلاو
 ܙ 4 ¥£ Gl ܙ

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا ةرم لوأل ,فصنلاو ةعباسلا يف

 سأب ال سادق لوأك هسادق ناكو ءسورديب وباش فيزوج سقلا ؛مارفأ رام
cayيف مدقتلا يف مامألا ىلإف  Slay ylهللا هكراب  - 

 ١9174 بأ ܙ ܙ



| 4 ¥ £ 

 ءاريخ يندعوف امهتلكشمل الح دجي Abed cl gill مورلل يبلدا نارطملا

 ܨ فعل دب نينا ديكر
 | £¥4 ناريزح ٠

 .سكذوثرألا مورلا ةينارطم يف انرز ܟܝ | ܨ ةرشع ةيداحلا يف

 نارطملا ةدايس ؛موصرب يروخلا انقفاري ald سواثميط نارطملاو انأ

 مورلا نارطم ميزه سويطانغا نارطملا ةدايس هفيضو فسوي سايلا

 .نيترايزلا نيتاهب انررسو «ةيقذاللا يف سكذوثرألا
V4VE ناريزح 1 

 ىدأ سقلاو موصرب يروخلا يننواعي GUIS celine ةعباسلا يف

 سيلا ىنمو سورديب وباش نب فيزوج سامشلا ؛وباش دحألا دبع بهارلاو

 انارطم ءنيروكشم ليلكإلا ةالص يف انعم كرتشا ءدوصفم جروج تنب

 AM أنه «ةقيقشلا فئاوطلا ةنهك نم قيرفو «ةنراوملاو كيلوثاكلا نايرسلا

 نإ انهاك ريصيس سامشلا GY «نييوعدملاب ةئيلم ةسينكلا تناك ؛ءنيسورعلا
 .مداقلا رهشلا يف مارفأ رام ةسينكل هللا ءاش

 ١9104 زومت 14

 بيليف سويسونويد نارطملا ةدايس ترز احابص ةرشاعلا يف

 ةدوسم هيلع تضرعو «ةينارطملا راد يف ؛كيلوثاكلا نايرسلل ينوليب
 ةنجللا انليكشت نع ؛هنمو ينم اهيلع عيقوتلاو اهميظنت تحرتقا يتلا ةلاسرلا

 ܢܐܟ يف ةفيقشلا فئاوطلا ءاسؤرل ةلاسرلا يف نلعن ؛ةكرتشملا ةينايرسلا

 .اهيلع قفاوف



1:4 ± 

cos يف ينيد رمتؤم روضحل اوهجوتيل «عاقبلا يف يكريرطبلا Gull 
 ةعضبل كلذو  - allمهتقفار السلامة 

Ave رايأ ¥ £ 

 انح نب جروج لطبلا ريسألا داع «ةعباسلا يف ينعأ ءرهظلا دعب

 ةيلمع يف .هل دوهيلا حارس قالطإ دعب ءقشمد نم امداق ءومدآ سيكرس

 يف هولبقتسا نيذلا .. و هتوخاو هتقيقشو هيدلاو ةبحصب «ىرسألا لدابت

 رام ةسينك «ةسينكلا رازف ¥ ܨܕܐ لصو ؛بلح يف تيبلل هوقفارو ءقشمد
calهسينكلل ةريل نيسمخ ܘܠܠܐ ܕ عربت دقو ءاقناعمو ائنهم هب تحرفو  

 . و ءارففلل ةريل نيسمخو
 005 لهدم هتك OS fal 5 - ةنيداعلا deal يف

 .بلحب مهنارطم لابقتسا يف سكذوثرألا نمرألا ةفئاط عم «( لاثمتلا )

 يف مهتسينك يف يضاملا دحألا يف مسر يذلا ؛نايسيكرس فيتاد ديسلا
 يف فئاوطلا نع نولثمم هيف كرتشا ءاطيسب لابقتسالا ناكو ؛«سايلطنا

deاهبقعأ ؛:ةينمرألاب ةملك مودآ سقلا ىقلأ «نيعبرألا ةسينك يفو  

 يف نودوجوملا ناك اذكهو YL ىرخأ ةملكب ءنايسيكرس نارطملا

 Agia YL ةملك الو نومهفي ال نيذلا نم نمرألا ريغ نم ةسينكلا

 ينقفار ؛ةينارطملا ىلا اندعو ءانيناهت انمدق ةينارطملا يفو
 .حالش قيفش دحألا دبع هترايس يف انذخأ دقو ءصاوقلاو موصرب يروخلا

  Aناريزح ١9510714

 مارفا ىولس هتجوزو .ورج موعن ةيناثلا ةرملل احابص ينراز

 خسفو انيدل امهتمكاحم ةيغب ءانتفئاطل مامضنالا نابغري نيدذللا ءاواح

 ةدايسب تلصتاو ءامهمامضنا ةيلمع ols I حصنلا دعيو ءامهجاوز

CTY 



١ 4 ¥ £ 

 .مهيوذو نيلوانتملا عم روطفلا لوانتل اعم انهجوت سادقلا دعبو

 تاداهشلا يعم عزوو ؛«ةيهيجوت ىرخأ ةملك سواثميط نارطملا ىقلأ ثيح

 .ةينارطملا ىلإ اندع اهدعب ؛ةيدهلا بيلص عم نيلوانتملا ىلع
١914 Sul yy 

 يح يف انفقو يرضحم مقر رولك رونلا دبع ديسلل تيطعأ

١914 SLI ٠ 

 ءاضعأ يناتحتلا ةينارطملا نولاص يف عمتجا clue ةنماثلا يف

 نأ «مارفأ سواثميط رام ةفاين نم اوبلط دقو ءسجرج رام فقو ءانب ةنجل
 راجئتسالل مهءامسأ اولجس نيذلا ؛عامتجالا اذه رضح «.هتسائرب اوعمتجي

 دتماو «نايرسلا يح يف ةديدجلا سجرج رام فقو ةيانب ققش نم ةقش
 تابهلا ةليصحو ܢ ܫܦ ܕܠܠ ةيضرم ةجيتنلا تناكو «ةرشاعلا ىتح مهعامتجا

 ܠ ܫܠ( ܕ ؛ةينوناق تاراجيالا ةميقو ؛ةيروس ةريل Call نيثالثلا وحن تغلب

 يلح فقو يلوتم يتفصب اهيلع عقوأل op gual دعب هللا ءاش ܨ تأ انيكت

 .نايرسلل
  yrرايأ ١914

 'ةسادق نم رمأب ءقشمد ىلإ رفاس ءرهظلا دعب ةيناثلا يف

 ؛:موصرب يروخلا هقفاري col pt سواثميط نارطملا ةفاين ءكريرطبلا

 نابرلاو «توريب نارطم مارفأ سويسانثأ نارطملا امهيلإ مضنيل ,فسوي

 اموت ليئافور يروخلاو «نانبل لبج يف يكريرطبلا بئانلا ابيلص جروج



(53 £ __ 

 ܐܒܘܒܐ ىف: مارفأ نام ةسيتك يف نيلالا نئادقلاب تلفتحا

 .( ةيلافتحالا ةلوانملا ) «:ةبلاطو بلاط oe ل سدقملا نابرقلا انلوانو

 dary «ةيهيجوت ةملك ىقلأ يذلا مارفأ سواثميط نارطملا ةفاين يعم كرتشا

 روطفلا ماعط انلوانت ثيح ؛ةلعشلا ةودن ةعاق ىلإ انهجوت 64[ gliall سادفقلا

 نارطملا ةفاين كلذك ىقلأو ءىألم ةعاقلا تناكو ؛مهيوذو نيلوانتملا عم

 ضعب تطفتلا !aac فئاوطلا نم ةلفطو لفط /) 1/ وحن نيلوانتملا

 لكل ةيدهلا بيلصو نيلوانتملا ىلع تاداهشلا تعدروو .ةيراكذتلا روصلا

 .مهنم

 ١93014 رايأ ܘ

 صمح نم امداق قشمد نم لصو فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف

ad ollلجأ نم لمعت ةيكيلوثاك ةسسؤم لثمي كريرطبلا ةسادق ىلع فيضلا  

 * ܝܟ نيصخش نم ܐܦ ܝ ‘ PROORIENTE مسأب ف رعت سئانكلا ةدحو

 Lind نم نامنريتش a pill روتكدلا هريتركسو جيفيجرب رودويت روتكدلا

 agit دعبو ءامهب تبحرو ةينارطملا هلاص يف نييلملا نيسلجملا نم قيرف
 .نيتفرغ امهل انزجحو قبس ثيح «ىحايسلا قدنفلا ىلإ اذخأ ءتابطرملا

 ) 4 "£ رايأ 4

 يف يهلإلا سادقلاب يدوبع مارفأ سواثميط نارطملا ةفاين لفتحا

 .هيلافتحالا هلوانملا .ةبلاطو بلاط



١ 4 ¥ £ 

 يروخلاو ءبلح نارطم هقفار هتسادق راز احابص ةعساتلا يف

 مهسأر ىلع هؤابآ هلبقتساف «نيتاللا ريد ءفيزوج سامشلاو موصرب

 مث ءاهيف ىلصو ةسينكلا راز فييضتلا دعبو ءحيرتسم بيليف بألا مهسيئر

 B\ deal هقئاري ܣ 15 «فيصنلاو 3 pte ةيداحلا ةغايسلا ىفو
 سلجمل ةرايزلا ادر ؛ةملكلا ىفشتسم ؛ءسامشلاو سجرج نارطملاو مارفا

lalتابهارلاو ةرادإلا سلجم هلبقتساف .ةملكلا عيراشم 3  cle pall, 

 يحتف ديسلا ةنجللا سيئرو ليسيس مألا ىفشتسملا ةسيئر مهسأر ىلع

 راد راز .فييضتلاو ىفشتسملا ةسائر a_i ye يف ةحارتسا ذعبو ؛يكاطنا

 ىلع ىنثأو ةلوذبملا دوهجلاب اهيف داشأ ةملك هلجس يف بتك ثيح «ةزجعلا

 .ةزجعلا رادو ىفشتسملاو ةملكلا عيراشم ةرادا ىلع نيمئافلا دوهج

 \ 4 ¥" £ ناسين ¥ ¥

 يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا احابص ةعساتلا يف

 ءاجراخو الخاد ةسينكلا اوألم نيذلا نينمؤملا ظعوو «مارفأ رام ةسينك يف

 نينمؤملا هتسادق كراب ؛هتسادقل يوبألا حايزلا دعبو سادقلا ماتخ يفو

 ءارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ينعأ «عادغلا ماعط لوانت ܠܫܢ ܕ

 دقو Mela هترايس يف قشمد ىلإ ادئاع هللا ةكرب ىلع هتسادق رداغ

 .هترايز ىلع هتسادقل 15 م( (Stall ةنيدملا لخدن
TA١91074 ناسين  
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 مهسأر ىلع ةملكلا ةيعمج عيراشم ةرادإ سلجم هراز celine فصنلاو

 يف ءاشعلا ماعط هتسادق لوانت فصنلاو ةنماثلا يفو «ءيكاطنأ يحتف ديسلا

 سامشلاو يروخلاو نانارطملا اعبط هعم ناك gail yb يركش ديسلا راد
 .ففيروج

 ١9 / £ ناسين ¥ ܘ

 ܐ
 نم قيرفو ءوباش فيزوج سامشلاو ,موصرب يروخلاو مارفأ سواثميط
 يتلا ( ةقبطلا ) ةروثلا ةنيدم ىلإ تارايس ثالث يف «نييلملا بلح يسلجم

heal preaنع ل  «ilsةنيدملا لخدم ىلع هلبقتسا دقو  

 ةيحانلا ريدمو ةلاحك يحبص ديسلا - دسلا ةسسؤمل ماعلا ريدملا

 نايرسلا نييحيسملا نم قيرفو oul pall ضعبو ؛تاداحشلا بويأ بيقنلا
 يدانلا يف ةحارتسا دعبو ءاراح 1 ܪ ܚܐ ءكانه نولمعي نيذلا مهريغو

 ةلوج يف ةلاحك يحبص ديسلا مهقفاري هعم نمو هتسادق ماق ؛يلئاعلا

 يدانلا ىلإ عيمجلا داع مث ؛ةميظعلا تازجنملاو تارفلا دس ةدهاشمل

 ماعط انلوانت tugs معطملا ىلإ Liga gi ءفصنلاو ةدحاولا يفو ؛ىلئاعلا

ce laaوحن هريغو ماعلا ريدملا ةدايس عم انكو ءدسلا هيريدم ةفايضب  

Ladd gy pleناك  Lab Glee!5 ىلع  Les ca0 5  

 .هيلإ
 .ةروثلا ةنيدم يف نيميقملا نييحيسملاب هتسادق عمتجا ةثلاثلا يفو

 كلذكو Agua gi ةينيد ةملك هتسادق لجترا ثيح ء«لامعلا ةبافن رقم يف

 ىلإ اندعو .مهانعدو .؛نيدوجوملا عم ءاسملا ةالص دعبو cal pil نارطملا

 .فصنو ةعاس دعب ينعأ celine ةسداسلا وحن يف اهيلإ انلصوف بلح

  5ناسين ١9/4
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 ةيبيحرت ةملك يبلدا نارطملا ىقلأ دقو ءديعلل Gry yall ةالص كيلوثاكلا

 حرشو ءركش ةملك اضيأ هتسادق ىقلأ مث ؛قيمعلا اهانعم اهل ةفيطل ةليمج

 .ةينارطملا راد ىلإ انعجر عبرو ةعاس دعبو ءداهشتسالا نع ةيباتك 4(
 .هيلع مالسلل هراوز ضعب هتسادق لبقتسا

  5ناسين ١91074

 دصاقلاو بلح انارطم هقفاري هتسادق ماق احابص ةعساتلا يف

 ينب يتسردم ىلإ ةرايزب ءمارفأ سواثميط نارطملا دنهلا يف يلوسرلا
 ةيناثلا بلغت ينب ةسردم ىلإ فصنلاو ةرشاعلا يف مث الوأ ىلوألا بلغت

 .ميظنت نم ܘܐ امل رسو ءاعئار الابقتسا امهيف لبقتساو
 Glug 41/4 ١ ؟4

 نارطملاو بلح نارطم هقفري هتسادق راز ءاحابص ةعساتلا يف

 ديلا )0 كاش alicia aes هيل كلا رون دارت سر دين
 ةقيفقش مألا مهتسيئر مهسأر ىلعو bbe SI تابهارلاو يقيقع اروتنوفانوب
 يف هعم نّمو هتسادق اهماقأ يتلا ةالصلا دعبو ءلاقص هللا حتف موحرملا

 انسلج مث «ةيسنرفالاب تابهارلا هتلتر رابحألا ديشن ىلإ عمتسا «ةسينكلا

 ةقيدح ىلع جرفتلاب هتسادق ماق مث «ةفيدحلا هاجتاب نولاصلا يف اوسلجو

 .ةينارطملا ىلإ اندع هعاس وحن دعبو ءريدلا

 بلحب يقارعلا لصنقلا هتسادق لبقتسا ءارهظ ةيداحلا ةعاسلا يف

 .كريرطبلا ةسادق ىلع ملسي cla ءيضاق معنملا دبع ديسلا
 يفو ءرازاع جروج ديسلا راد هتسادق راز فصنلاو ةثلاثلا يف

 ةعباسلا يفو ءامهيلع نانئمطالل وردب قحسا ديسلا راد راز ةعبارلا

¥ 
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 ماعط لوانتل فاشكلا رقم ىلإ انهجوت كلذ دعب cde | مهسيئرو مهيبأب

 .مهلهأو نيلوانتملا عم ءروطفلا
 نارطم ةدايس نم ةوعد ىلع ءانب ءءاسم فصنلاو ةسداسلا يف

 ةنجللا ةبغرل اقيقحتو «ينوليب بيليف سويسينويد ديسلا كيلوثاكلا نايرسلا
 i a انديس ةيبادق لفتحا :نيتسينكلا نيم AS رتبقفلا ةيئايوسبلا

 لاقتنالا ةديس ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ثلاثلا بوقعي سويطانغا رام

 سادقلا رضحو cal pil سواثميط نارطملا هنواع ؛كيلوثاكلا نايرسلل

 ةيبيحرت ةملكب ينوليب نارطملا ةدايس بحر دقو «نييحيسملا نم روهمج
 ied, cota اهل ناك og 37 Mahe قع وو ¦ 7:5 ةيسادنب ة راج

galءانتسينك لاروكو ءانتسمامش نم ةبخن سادقلا يف همدخ دقو ءاهيعماس  

 :نيلصملا روهمجو ةنراطملا ةداسلا ؛ةسينكلا ةعاق يف هتسادق لبقتساو

 .ةينارطملا ىلإ اندع فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا وحن يفو

 9١ا/4 ناسين ¥ ܐ

 ةنيمادبملا نكحجي هتسادك 0 5 ةعيباتلا 5 : 

 ܘ ܕ ܠ يبلدا سوطيفوان نارطملا :ةنراطملا ةداسلا مهتمدقم يف ناكو «هيلع

 ةمالس فسوي نارطملا «نيتاللل يفيفع اروتنوفانوب نارطملا ؛كيلوثاكلا

 وللب نافيطسا نارطملا ALE SS نمرآلل قيال جروج ܐ ܐܟܫܠ( «ةنراوملل

 سياغ سقلا ,ءسكذوثرألا Ge ܠ نايسيكرس فيتاد ܝ ܠܠ

 ةنهك cp ܢܼܝܐܸܝ̣ܟܵܢ¥ Gee OU نايجارق سناهوأ سقلا «نييليجنالل علجم

Sangهنهك نم مهريغو «نييعوسيلا سيئر تحلش روتكيف 7  
pull g 

 هقيناذق ىبل ىبلدا Qa glad sli gf plaall gud yes le ءانبو

 يسكت دنع نم كيلوثاكلا مورلا بكوم سأر .ءسجرج رام ديع ةبسانمبو

<YV 
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 (US ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا مامت يف ةنيدملا فراشم ىلإ لصو .ليمج

 ناجللاو نييلملا نيسلجملا نع نولثممو ةيشربألا نارطم انأ هلابقتساب
ALLنيعبرألا نع تداز تارايس يف نينمؤملا ضعبو  Bolدقو  

 امك ؛:ةصاخ ةروصب اءاج ءرورم نييطرش همدفتي هتسادق بكوم ىشم
 يح يف انررم AS فسوي ديسلا مدقملا اضيأ ةصاخ ةروصب كرتشا

 ديشنلا دشني لاروكلاو هتسادق لخدف ؛ةينارطملا ىلإ انلصو مث «نايرسلا
 تازجنملاب داشاو ܕܛܠ اعدو عمجلا هتسادق ركش . ܡܠܫܒ ܐܬ يوربحلا

 .ةديدجلا ةينارطملا دصقيو «ةيشربألا يف ةديدجلا

 .هلابقتسال اورضح نيذلا نم ريبك قيرف هتسادق ىلع مالسلل علط
 ) 4 " £ ناسيل ٠

 Sad ت تارايس ةعضب ءاج احابص عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 هتسادق اوذخأيل ءاهيف ةلماعلا ناجللاو سجرج رام ةسينكل يلملا سلجملا

 يدوبع مارفأ سواثميط نارطملاو انأ هتقفار دقو col pull يح ىلإ
 قئاسلا اهدوقي ةيكريرطبلا ةرايس يف فيصان صاوقلاو فيزوج سامشلاو

«Sueليقتسا فصنلاو ةعباسلا يفو  Licىف ئشابرامعم ةطفن  i 

 ديشنو ديراغزلاب ؛نايرسلا يحلا ناكس لبق نب ايبعش الابقتسا نايرسلا

 ةسينك ةسينكلا انلصو ىتح ءصاصرلا قالطإو رصنلا ساوقأو «ةسمامشلا
 أدب ةعساتلا يف ينعأ ءضرفلا ةالص دعبو ءابيرقت ةنماثلا يف سجرج رام
 ىقلأو cal pal سواثميط نارطملا هنواع ؛هتسادق دهب لفتحا يهلإلا سادقلا

 «سجرج رام اهعيفش ديعب لفتحت ةسينكلا رابتعاب ءءادهشلا نع ةمّيق ةملك

 دعبو «ةيلافتحا ةروصب «سدقملا نابرقلا ةبلاطو بلاط To ل هتسادق لوانو

 ءانبأك cy بحر يذلا بعشلا كراب ثيح يوبأ حايزب هتسادق علط سادقلا



se ¶ 
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 ةطبضم انمظنو cal pil رام ةسينك يف ايناث انهاك ريصيل ءوباش فيزوج

 ىلع افرشيل ,ءسقلا بوقعي فسويو «يماش ليئربك نيديسلا gal اهانعدوأ

 .روكذملا سامشلا حيشرت بغري نم عيقاوت

 رام ةسينك يف ةميظعلا ةعمجلاب لفتحا cal il نارطملا ةفاين
 للا اق رمل ܟܒ

( 4 "£ Glow ( ¥ 

 فيزوج سامشلا ينقفار تكرتشا ارهظ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 هترايز يف .؛ةيروس يف يوبابلا ريفسلا ةدايس لابفتسا يف ءصاوفلاو وباش
 هتدايسل ىرج ؛ةنيدملا لخدم دنع لاثمتلا دنع نم كلذو coiled ةيمسرلا

Stlلمركلا ريد يف لزن دقو ءيبعشو يمسر . 

 ١9/4 ناسيل 7

 ةدايبس ةرايزلا (LGD ليلك فيمنلا و ةرشع ةيداحلا ةعادنلا ىف

 هقفاري ناك ءيجوب ويليما نارطملا ,بلح روزي يدلا ديدجلا يوبابلا ريفسلا

 ةسمخو هيجنرف داؤفو ؛ءنييروخو .يفيفع اروتنوفانوب نيتاللا نارطم ةدايس
 يروخلاو مارفأ نارطملا ةفاين يعم هانلبقتسا ,ءيسايسلا نمألا يفظوم نم

 عدوو tall) سلجملا نم صاخشا ةعضبو ܢܦ ) gm سامشلاو موصرب

 .ةوافحب !usta امك

VV١9174 ناسين  

 هريفوش اهدوقي ةصاخلا هترايسب هتسادف لصو دقو pane) ܢܨ نيب هجوت

 ܗ ¥ ܒ
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 انعم كرتشا ةريهنلا سقطب مارفأ رام ةسينكب تلفتحا دقلف انأ امأ

 .ةزاتمم ؛ةيعامتجا هتظع تناكو ظعو دقو cal pil سواثميط رام نارطملا

 ايباجيإ ةأرملا رود نوكي نأ بجي فيكو «تاميكحلا ىراذعلا ىلإ ةدنتسم
 .ةسينكلا يف

 ) 4 ¥" £ ناسين ¥

 ܟܐ pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقلف ( ܨ | ܝܢ | سيمخ

 .كرابملا ميظعلا مويلا اذه يف اوفرتعا نيذلا تلوانو

Llسواثميط نارطملا ةفاين  cal pilةسينك يف سادقلاب لفتحا دقلف  

 .سجرج رام
 مارفأ رام ةسينك يف انلفتحا ءرهظلا دعب نم ةعبارلا ةعاسلا سف

 مادقأ ليسغتب مارفأ نارطملا ةفاين لفتحا os pill» ةالص دعبو «ةالصلاب
Ap Dualسرطب لثم صوغوب سامشلاو ليجنالا أرق موصرب يروخلا . 
 ةسينكلاو ةمّيق تناكو gd gue مارفأ نارطملا ةفاين اهاقلأ ةظعلاو

 :تيدهاشملا و. ܒ ىألاف

 سجرج رام ةسينك يف لجرألا ليسغت سقطب هتفاين لفتحا دقو اذه
 .اضيأ

١914 Glu ١ 

 بيلصلا نفد ةالصب (cal pi رام ةسينك يف انلفتحا «ةميظعلا ةعمجلا

 انأدب Oya all) ةالص ةوالت نم ةعاس دعبو ءرهظلا دعب ةثلاثلا يف ءسدقملا

 سواثميط نارطملا ةفاين مويلا ةظع ىقلأ «بيلصلا حايز سقط ةالصب
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 ركش فلأو سلريك
 ) 4 ¥ £ ناسين '"“

 ¥! ةفاين قشمد نم امداق احابص فصنلاو ةعساتلا يف لصو
 ` coals Cong gill cga gic al ysl يووم gle نا plaall lal رجلا
 .هب ًالهسو ًالهأف هتيب ىف امركم ًأزي je ّلحو cule ܢܢܥܐ

 يف ةيسنرفالا ةيلصنقلا ىلإ فيزوج سامشلا يعم تهجوت
uaa dLءاقويرىزاعتلا لكم ىف نسبا  ceed BY) Gad olروج  

 باصم co pac نم نيتسلاو ةيناثلا يف يفوت دقو call همحر وديبموب

 .ناطرسلاب
 رومألا ضعب يف رظنلل cal al رام ةسينكل يلملا سلجملا توعد

 ܐܠܟ دوبع الإ ءمهروضح نكمم ةينامث لصأ نم رضحي ملف ةلجعتسملا

 لمتكي مل ܝܘܚ ܐܠܕ ؛يهاب وباش ءشودنه رودإ ءيجقارط زيزع ءانح ناهرب
 .هيدج ةر وصي pal تخين ملك, ينولاألا بتامصنلا

 ) ¶ " £ ناسين ܘ ¦

 ةعباسلا يف مارفأ رام ةسينك يف ةالصلا انأدب دقو «نيناعسلا دحأ

 سيركتو ؛ةرودلاو سادقلا نم انيهتناو ؛ةعساتلا يف سادفلاو .ءفصنلاو
 الفاو ةسينكلا فتاك :اررهظ ةرشع Ayala ةعاسلا ىف coy gy jl .ناصقأ

 :نيريثك اوناك دقو ةرودلا يف لافطألا رظنمو ؛نيلصملاب ىألم اجراخو

 .بلفلا حرفي ناك ؛مهنيناعسو مهعومش مهديبو

 سقطو سادقلاب لفتحاف cal al سواشثميط رام نارطملا ةفاين امأ
 fe jig Dh giles 3 38:4{ ܒ > 36 3
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 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب احابص ةعساتلا يف تلفتحا
 اهيلإ عمتسا امك ءكريرطبلا ةسادق اهاقلأ مويلا ةظع ىلإ تعمتساو .قشمدب

 .نيلصملا روهمجو «ةعبرألا ةنراطملا

١914 lal 4 

 cal pal رام ةسينكل يلملا سلجملا ءينم ةوعد ىلع ءانب عمتجا

 ءانح ناهرب » :مارفأ انح ءويرق دوبع .؛دادح دوبع ةداسلا عامتجالا رضح

 13 ايمعأ ريتك | وجا Git I. Gast ؛يهاي باش «يجكارط زيزع

Gia hye el La,3 واش  £ pay call 5 50: Lat 

 ;foes} a jais ltd Li ىطعُيو ؛هل ةطبضم مظني نأ ىلع ؛هتماسر

 ةسينكلا قودنص نم ةبه هل ىطعت يك هجاوز نم ارابتعا ؛ةيروس ةريل
 ܀܀ 4 : 7 0: 8 0:20 نا فلا كف

 يأ دجأ هيطعي ال gly ةسيئكلا 9 pathy 57 دعب

 قباسلاك ةينيدلا مدخلا موسرو تادياعملا ؛تادراولا ىقبت ثيحب غلبم

 ماظنلا هللا ءاش نإ قبطيو رقي اهدعب «ةنسلا هذه رخآ ىلإ موصرب يروخلل
 روعاسلاو نهاكلاو نارطملا نم لك بتاور ددحيس يذلا «يلاملا

 دئدنعف «يلاملا ماظنلا قبطيو رقي مل هللا حمس ال اذإو «نذالاو ريتركسلاو

 نع نيلوؤسم نونوكي مه «سامشلا ةطبضم ىلع اوعقو دق نوكي نيذلاف
 :هةتشرعش ثيمات

  4راذأ ١9104

 لصو دق ناكو ؛بوقعي سلريك نارطملا ةفاين اروكشم بلح رداغ

 يف ةلبقملا دايعألا ةرتف يضقي نأ دعب «ةناشطعلل داع دقو !oad ديع لبق

 ܆ ¥ ܙ
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 نايرسلا يح يف انرز ءارهظ فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو

 .هعاجوأ dic ففخي انبر «نيماينب يرون ةنس /١5/ ذنم سّبيملا ضيرملا

 .ةايحلا هذه باعتأ نم هحيريو

 ) 4 ¥ £ ܨ || ٠

 ܝܝ ܐܘܐ نيسلجملا لبق نم ةنيعملا ةنحللا يب عامتجالل توعد

 ريغ يهو ܐܛܢ صيخرتلا ىلع انلصح يتلا ةرشنلا رادصإل طيطختلل

 ءانح ناهرب cal pal انح clan دوبع :ةداسلا نم ةنوكم ةنجللاو 044 5 59

 .طايخ رونلا دبع جروج نانسألا بيبط «قمان فسوي ءيلطوبرخ يكز

 .ةيناث اوعمتجي نأ ررقتو ءصيخرتلا ىلع مهتعلطأ نأ دعب مهعم تثحب دقو

 مارفأ رام يتسينكل نييلملا نيسلجملا ىلع هضرعل مهريرقت اوعفري مث نمو

 .سجرج رامو
 \ 4 ¥ £ راذآ ܐ

 يكريرطبلا يلملا سلجملا ةوعدل ةيبلت فصنلاو ةعباسلا يف

 ءاواح سويريوس رام يكريرطبلا بئانلا ةفاين اهتيبلت ىلع حلأ دقو ,ءقشمدب
 رونلا ةبع 591 907 © ىلا 956 - 37 كري رظبلا 97

 هتجوز هتففرب ناك يذلا .سجرج رام ةسينكل يلملا سلجملا لثمم رولك

 ةيناثلا ةعاسلا يف قشمد ىلإ انلصوف ؛ةصاخ ةرايس يف .اهتفيقشو هتلفطو

 ةسادق تدجو Cus ءاعبط ةيكريرطبلا يف ينولزنأو ءارهظ عبرلاو ةرشع
 مانهب سويسينويد رامو ءاواح سويريوس رام ةنراطملاو كريرطبلا

 رام ةفاين لصو ليلق دعبو ءيدوبع مارفأ سواثميط رامو ءيواجج

 .رخآلاب Us لك رس دقو olan y صمح نارطم ابانرب سويطالم
١914 jai ¥ ܙ 

5515 
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 دبع تنب ىده هتجوز عم ميقي ثيح توريب نم مدافلا ce يماس ديسلا
 .ةيدو ةرايزلاو («يمع نبا سيسق حيسملا

fal ̂4 ¥ £  \ 

 ماظنلل حرشو تايصوت نم كلذ ريغو «نيعبرألا ءادهشلا نع رصتخملاب
 .ةيلاحلا ةنسلا لوأ نم ءسجرج رام ثيعرم يف قبط يذلا يلاملا

 \ 4 ¥ £ راذآ ٠

 انقفارو بوفعي سلريك نارطملاو ترز ًءاسم فصنلاو ةعبارلا يف

 مورلل لمج فسوي بألا اهبحاصل ةيحورلا ةبتكملا وباش فيزوج سامشلا

ald slsتاليجستلا ضعب انعمسأو ءراح باحرتب انلبقتساو  Ag pull 

 نم ةعاس دعبو Ail pall GLY! Gers بوقعي سلريك رام ةفاين لجسو
 .ةينارطملا ىلا اندع نمزلا

١91/4 fa) 44 

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «ينيعبرألا موصلا فصن

 ناكو ؛بوقعي سلريك نارطملا ةفاين سدقملا بيلصلا حيزو cal pil رام
 ءيقسألا عم نيليلق نولصملا

 ينب ةسردم بوقعي سلريك نارطملاو ترز فصنلاو ةرشاعلا يف

 ضعب عيمست ىلإ انعمتساو اهفوفص انرزو «نايرسلا يح يف ةيناثلا بلغت

 .ةيبرعلاو ةينايرسلا مهديشانأ ىلإ فوفصلاو ؛مهسوردل بالطلا



rave 

 al gall ܕ ple فيزوج سامشلا ةرايزلا هده يف ىدتقفار

vy4 ¥ £ طابش  ( 

 0 نيباش 5 نايرسلا 5 | MOS كعفتجا

 ىلع دعب انرايتخا عقي مل اننأل ىودج نودب نكلو ءاعم انثحاب دقو «نينهاك
a)نييواهرلا نم . 

 ١9074 طابش ¥ ܘ

 هللا دبع ديسلا رعاشلاو بيدألا ذاتسألا ءاسم ةسماخلا يف ينراز

 ؛يفجتلا ينافلاطلا نسحم دمحم خيشلا ةمالعلا ةحامس هعمو ؛قالح يكروي

 ةعيشلا نم امهالكو ءينارهطلا ( نسحم دمحم ) كرزب LED يلع روتكدلاو

 ارظن ةيدو ةرايزلا تناك ؛يناريا رهظأ ام ىلع يناثلاو يقارع لوألا

 نارطملاو سلوب نارطملا موحرملاب «يناقلاطلا خيشلا ةمالعلا ةقادصل

 .ةينيد ةيعامتجا ثيداحألا تناكو ءايفوص اموت سقلاو اكز سويريوس

 روص ةعبرأ انل ذخأف ؛كيياه روصملا Lal .خيشلا بلط ىلع ءانبو
 .ةيراكذت ةيفارغوتوف

 ١974 طابش \ ܪ

 ,al gill «وباش فيزوج سامشلا يعم تنك .؛ةرشاعلا ةعاسلا يف

 تعمتساو ترصضح ثيح coils ةينطولا ةبتكملا هعاق يف ؛خيشلا فيصان

 ىلإ Lise | ܨܠ ١١,٠ ةعاسلا يفو ؛ ١١ لا ةروثلا ديع ةبطخ ىلإ
:3 
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 ءاهفادهأ ديدحتو ناجللا نييعتل «ةيشربألا يف ايلعلا ةطلسلا مه ةيشربألا

 .اهترادا ءاضعا نييعتو

 عم ثيدح ىلإ ةفاضإلاب تثدحتو ءىضرملا ةاساؤم dit ترز مث
 سلجملا باختنا نم ىضرملا ةاساؤم ىدل مت ام ةينوناق مدع نع «ةيريخلا

 امثير اتقؤم مهوبختنا نيذلا انّيع «بابشلا طيشنتلو اذه عم نكلو ءاهترادإل
 .ناجللا ميظنت ىلإ راصي

 ) 4 ¥" طابش ٠

 يروخلاو بوقعي سلريك نارطملا يعم ترضح اليل ةعباسلا يف
 نارطملا ةدايس اهاقلأ «يكيلوثاكلا يدانلا يف «ةيعامتجا ةرضاحم موصرب

 تقرغتسا ؛ةداجإلا لك اهيف داجا دقو cel SM ܟ ܕ ܟܠܠ يبلدا سوطيفوان

 .ةينارطملا ىلإ انعجر اهدعب ءنمزلا نم ةعاس
 ) 4 "£ طابش 14

 Coma ye رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «ىتوملا دحأ

 اوفقوأ نيذلاو ةيسنكلا تامدخلا لقح يف نيفوتملا نيلماعلا ىلع تمجرتو

 هفيطل ةموحرملل نيعبرألا زانج ةالص انمقأ سادقلا ماتخ يفو .فاقوألا

 افقوأ CANN همحر اهجوز عم يتلا !LE صوغوب ةلمرأ سلوب تنب سامش
 .قباوط ثالث هيلع ىنبو دعب اميف مده ءامهراد فقولل

 ١914 طابش ܙ ¥

 ميدقتل co sla يف يوارعش ناوطنأ ديسلا ترز عبرلاو ةسداسلا يف

 تمتو .بلح ةيلام يف ريدم ةجردب هتئنهتو .دادغب يف هتفيفش ةافوب يزاعتلا

 .وردب قحسا نب ليمإ ةامح هتقيفشو die pall ةأرملا هتدلاو روضحب ةرايزلا

S\A 
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 ةطبضم ميظنت ىلع pues“ قيرف .ءفصنلاو ةرشاعلا ىتح دتما ܨ ܐܢܟ ܕ

 ماظن ميظنت بوجوب لوقي قيرفو «هلبقتسي نم ةفرعمل روكذملا سامشلل
 قيرفلا نكلو ءلكاشم يف عقن ال يك «نينهاكلا نم لكل اشاعم رقي يلام

 تحبصأ امل ةصاخ دتحا ؛شاعملا ميظنت لبق ةطبضملا ميظنت ىأترا يذلا

Lan eineاذهل ةجيتنو ءالوأ يلاملا ل  

 5300 أرب ؛ةسلجلا تضق اذكهو هءبضغو ةدح نود نكلو

 ` عمم هيو سابو

 .دبذج

 ١59174 طابش ܘ

 فيزوج سامشلاو يروخلا يعم ترز فصنلاو ةعبارلا يفو

 ىلع انجرفت دقو ؛حيرتسم بيليف بألا مهسيئر ةرايزل ادر نيتاللا ريد وباش

 :ةميدق ةيسنك ةسبلأو «ةعوبطمو ةيطخ LES يوحي ؛مهيدل ريغصلا فحتملا
 .انب مه | ܨ ܝܚ امك ةرايزلا هدهب انررسو ؛سادفلل سوؤكو «تانادعمشو

 ١و9 ¥ £ طابش ا/

 Ca je رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ؛ةنهكلا ܠܥ

 ةملك تيقلأو .ءيفج فسوي هرهز ةموحرملل ةنسلا زانج انمقأ celia يفو

 :ةيسانم ةذيكلا'دحأ ىلع

 ىلع بساني امب تثدحتو ؛ةيريخلا ةنجللا ترز ؛سادفلا دعب

 نارطم ةسائرب يلملا سلجملا نأبو اهميظنت ةرورضو ء«ناجللا عاضوأ
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 اعبط ؛ةنهكلا ءابآلا نم مهريغو «نايرسلا يح يف نييليجنالا نع وروط
 ءازعألا ةفئاطلا ءانبأ نم امهريغو ىدأ سقلاو موصرب يروخلا مهنيب ناك

 .ءانثلا رطاعو ركشلا ليزج ينم مهلف ءادج
 .نوفيطل اهيمدختسمو اهتابهار dina تناك ىفشتسملا ةرادإ

 نوناك YY ءاعبرألا رهظ دعب ةدحاولا يف ىفشتسملا نم تجرخ

 مزالأسو ؛همعن ىلع هللا اركاش ةينارطملا ىلإ تدعو .يلاحلا يناثلا

 يتلا بوبحلا المعتسم .عامش يكز روتكدلا ةيصوب المع ܬܒ ܨܠܐ

 يجورخ خيرات نم مايأ رشع ةدمل كلذو bial ةلازإل cl اهفصو
 ̄ هللا ىلع لاكتالاو -

 ١5-6 يناثلا نوتناك ١514

 تلفتحا «مويلا ىلإ هانلقن ءسمأ هخيرات ناك دقو Ail ناعمس ديع

 ىلع call دمح دعب Qube gall تركشو cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب
 يف اهدعبو ةيلمعلا ءانثأ ىفشتسملا يف انأو مهتارايزب يايإ مهداقتفا

ial22(  

 ةسينكلا يف هل ةملك لوأ ىقلأف ءوباش فيزوج سامشلا تمدق مث

 رشع وحن تقرغتساو اهاقلأف cal pal رام ةسينكل انهاك نوكيل حشرمك

 .انسح هؤاقلإ ناك ءاهأيهو اهبتكف قبس نأ دعب «قئاقد
١9114 Lucy 

 رام ةسينكل عباتلا يلملا سلجملل ةسلج اندفع ءاسم ةنماتلا يف

cal yal4452 فارحنإل «رازاع جروج بيغتو وضع /) ) / اهرضح ( 

 ريصيل حشرملا وباش فيزوج سامشلا شاعم نيمأت ةيفيك نوعمتجملا ثحب
 اداح شاقنلا ناك «نيمسق ىلإ نوعمتجملا مسقناو col pil رام ةسينكل انهاك

 ܝ
1< 
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Daly ܨܒ ܒ .زيزع روتكدلا og 3 ىدل لفاغلا ܬܐܒ Lelie 

 يعم تهجوت ؛ءاسملا ةالص دعبو celine ةعبارلا ةعاسلا يف

 نم Of] مقر لمحت ةفرغ يف تحرتساو «يلاطيإلا ىفشتسملا ىلإ فيصان

 .نوفلت اهيفو ؛ةزاتمملا ةجردلا

 ee ate تمن دقو ؛ةيلستلل مهريغو ؛ءابطألا ضعب ينراز اعبط

 ده ܣܣ

 ةعبارلا ةعاسلا يف ؛هنم ١5 ءاعبرألا موي ينعأ يلاتلا مويلا يفو

celeنايجيميد روتكدلا يل ىرجأ ثيح «تايلمعلا ةفرغ ىلإ تلخدأ  

 ةمزاللا ةيلمعلا لمعب عامش يكز روتكدلا دهاشأ تنكف ءيفصنلا ريدختلا

 وحنو daly نمم هريغ عمو هعم ملكتأو ؛نطبلا قش نودب «؛تاتسوربلل
 ناك ثيح «داتعملاك ةلاقنلا ىلع يتفرغ ىلإ تعجرأ ؛ةسماخلا ةعاسلا

 يسمع نبا مانهب سق جروجو oe يلاخ نبا دادح ديعس ينرظتني

 ءيشلا agile gla» بلعو .مهروهز للس نم يلع اوقدغأ call دمحلاو كلذك

 تاينمتلا نسحأ عم ركش فلأو عيمجلل اركشف «ريثكلا

eee 

 مورلا نارطم فسوي سايلاو ؛نانهاك هعمو نيتاللا نارطم يفيفع

 ةنراوملا نارطمل ماعلا بئانلا سجرجح ܢ ܕ ءانح بألا هعمو سكذوثرألا

 ا مورلل يبلدا سوطيفوانو ءرفاسملا ! Ay plsوللب نافيطساو يروخ هعمو

ay pall كيلوتاكلا Ce ܡܒ( م ارطم بئان دمصلا دبع نويل بألاو «نادلكلل 

 هافش  alllسيئر حي حيرتسم بيليف بألاو «نييليجنالل علجم سياغ سفلاو

 ءابآلا سيئر تحلش روتكيف بألاو «نيتاللا ةفئاط  «Cue gealمودأ سقلاو

 نمرألا نع غابص الوقن بألاو سكذوثرألا نمرألل  Sul SL SWانحو
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ailرام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا  cal alةعاسلا يف كلذو  

 .ةيوبأ ةملكب مهتأنهو «نيليلق نولصملا ناك ءاحابص ةعساتلا

 يف يهلإلا سادقلاب لفتحا دقلف بوقعي سلريك نارطملا ةفاين امأ
 .سجرج رام ةسينك

 VAVE يناثلا نوناك ١

 ديسلا ىلإ ةدياعملل ةرايزب Lal sills» دادح دوبع ديسلا يعمو تمق
 كلذو «هيجريس دمحم ديسلا فانئتسالا ةمكحم سيئر ذاتسألاو ܒܐܘ لالج

 :ريظلا لك
 شودنه رودإ انقفار ءيبلدا نارطملا ةدايسو تمق «ةسماخلا يفو

 وضع نايفح دمحأ ذاتسألا ةدياعمل ةرايزب «.( بيبح وبأ ) يجشآ جروجو
 وهف «؛ةصاخلا هترايس يف انذخأو اصيصخ cle ܨ ܒܐܒܠ بعشلا سلجم

 .هكرابو هللا هظفح ؛هتبحم يف صلخم بحم قودص قيدص
 ١59174 يناثلا نوناك £

 سامشلا ىقلأ دقو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ءاهظفحف اهبتك ءاهل دعتسا Silda» ينامث وحن تقرغتسا ؛ةملك وباش فيزوج

 - هللا هقفو  هنم ةظع لوأ اهنوكل «ةديج تناكو

 ١914 يناثلا نوناك '*



 ) 4 ¥ ܙ

 Os g dey at pS) :ةنراطملا ةداسلا نم للك رخال تقو نيب ينراز

 نارطظملا ܐܢܐ ܙ سويطالم نارطملا :ةريزجلا نم اضيأ هتدوغ دنغو

 نارطملا ءنيترم (US سويريوس نارطملا ءنيترم يواجج سويسينويد

 .عوشي سويسانتأ نارطملا ءسقايرق سواثاطسوأ



 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا 157

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 يلشماقلاو ةكسحلا يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا .

 نارفعزلا ريد يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا ١

 نيعبرألا يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا ١

 تايذم لبرش رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا ١

 ليئربك رام ريد يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا ١

 اهتدفع تابوطخ 1
 اهتدّقع ليلاكأ "17

 مهتدمع لافطأ ܪ

 . مهتزنجف اوفوت 57
Lis & نيروبي pede Cuba 5950 ® ܡ y ١ 

 انح نب ربرب رينم سامشلا ليزاربلل انهاك تمسر ١
NYنيفوتملا ضعبل زانج  

 روضحل توريب ىلإ مث ؛ةجلاعملل توريب ىلإ ترايزب تمق

 ترز مث .دحاو asd قشمد ىلإ اهنمو ؛ةناشطعلا يف عمجملا تاسلج

 نيدرام انرز ؛ءسقايرق نارطملا عمو هعمو عوشي نارطملا عم ةريزجلا

 .حلاصو هبرفك يتيرقو «ليئربك رام ريدو Grd «نارفعزلا ريدف
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 اوداع ءانترايط تعلقأو lay راطملا يف عوشي سويسانتأ نارطملا ىلع

 .بلحب ةينارطملا ىلإ
  VAىناثلا نيرشت ) ¥ 4 | ܝܝ

 سويسانثأ نارطملا ةفاين عم انهجوت فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 بلح نع دعبت ثيح ةقبطلا ةيحان ىلإ ميهاربا انح سامشلا انقفاري عوشي

 دوبع سدنهملاو يسيلدب عيدو نيديسلا ةقفرب كلذو ءرتموليك /) ܧ ܀ / وحن

 دس ةيريدم يف الوأ انرز ءفصنو نيتعاس دعب كانهو ؛هترايس يفو ويرق
 .باحرتب انلبقتسا يذلا «ماعلا ريدملا ةلاحك يحبص ديسلا ةماعلا تارفلا

 لك انيري ذخأو «ةريبك ةرايس يف انذخأف ؛ماحللا دمحأ ديسلا yal ةوهقلا دعبو

 ىلع مث «لافطألا ةناضحل ةسردم ىلع Lin ye مث ءدسلل ةعباتلا تاءاشنالا

 ىدحإل قوسلا ىلع مث Sled يدان ىلع مث ؛لافطألا ةضورل ةسردم
 فالا ةرشع يوحت دسلا ةقطنم نأ انل حضتاو «ثالثلا ةينكسلا تادحولا

aly «eleدسلا يف لمعي «ةخسن فلأ نيعبرأ وحن ةقطنملا ناكس ددع  

 ةيوناثلا ةلحرملا ىتح اهلك ܨܝ )ܠܫܠ( ةقطنملا يف يسور ريبخ 4 ܀ ܀ / وحن

 .ةبلاطو بلاط ܘ ܀ ef وحن دجوي ءاناجم
 ءنيرئازلا لجس يف ةملك انلجس ءاذه لك ىلع انجرفت نأ دعبو

 دسلا ةانبل دجملاو ءميظع دسلا نا ءزازتعاو رخف لكب لوقن نأ عيطتسنو
 .حميظعلا تارفلا دس

 معطم يف يسيلدب عيدو باسح ىلع ءادغلا ماعط لوانت دعب

 ةينارطملا ىلإ ءاسم فصنلاو ةعبارلا يف اندع .مخفلا صاخلا ةقطنملا

 .نيرورسم نيملاس
 ١917١ لوألا نوناك ¥



 ١ 4 ا/ ܙ

 بسحت ال مهللا ّ ܨܠ ليولاف ةيئاعرلا يتابجاو مهأب مايقلا نع اذه لك ينقوع

 .مهتابجاوب اوموقيل يتنهك ةوقلا حنماو ءيل اهرفغا «ةيطخلا هذه يلع

avi oui vy 

 راطملاب تقحتلاف «ةرئاطلاب يلشماقلا ىلإ اهجوتم بلح تكرت
cole,ةريزجلل هترايز يف ليئومص عوشي سويسانثأ نارطملا ةفاينب : 

 نارطم سقايرق سويئاطسوأ نارطملا ةوعدل ةيبلت اضيأ انأ وه امكو
 ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف بلح راطم نم ةرئاطلا تعلقأ دقو «ةريزجلا

 ؟هو ةزشع ةيداحلا ةعاسلا يف يلئشماقلا ىلإ الصوف ءرهظلا لبق فصنلاو

 ةنهك نم قيرفو سقايرق نارطملا ةفاين راطملا يف انراظتناب ناكو «ةقيقد

 انلصو نأ دعبو ءاراح الابقتسا عوشي نارطملا لبقتساف «ةيشربأ ينمؤمو

 يف يعرفلا ةينارطملا رقم ثيح ينيبيصنلا بوقعي رام ةسينك ىلإ
 عوشي نارطملا ةفاين ىقلأ داتعملا حايزلاو ركشلا ةالص ةيدأتو «يلشماقلا

 نينمؤملا نم قيرف لبقأ ثيح ةينارطملا نولاص ىلإ انعلطو ءركش ةملك
 دعب ةيناثلا ةعاسلا يف يلشماقلا Lis ءءادغلا ماعط لوانت دعبو «مالسلل

 فصنلاو ةشلاثلا ةعاسلا يف اهيلإ انلصو يتلا ةكسحلا ىلإ نيهجوتم رهظلا

 ركشلا ةالصو داتعملا حايزلا دعبو !Lee اراح لابفتسالا ناكو ءرهظلا دعب

 ركش ةملك عوشي نارطملا ةفاين ىقلأ ةكسحلا يف سجرج رام ةسينك يف

 نونمؤملا لبقأو «ةديدجلا ةينارطملا نولاص ىلإ انلخد مث cay ةوافحلا ىلع

 .مالسلاو بيحرتلل
 dat ةغابسلا plat ىف بلح ىف ةينارطملا تكرت دقو 9

 سقلاو موصرب يروخلا يسكت ةرايس يف يعم ناكو ءاحابص فصنلاو

 | ܟܘܠܝܢ نأ دعبو ءفيصان صاوفلاو ميهاربا Ls سامشلاو يج همكوت بيبح
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 ىلإ مهقيرط يف نيينانبل هل نيقيفر راظتناب وهو «نيتعاس وحن كلذ ريغو
 ܨ و نيدرامف ةريزجلا

 حالش :ةداسلا رود ىلإ ةدياعملل ةرايزب فصنلاو ةعبارلا دعب تمق

 .كلمو يماسو «قيفش ناوخا

 ناطلس ليشيم ذاتسألا ةرشاعلا يف ؛مانهب نارطملا ةفاينو انأ ترز
 ذاتسألا انقفار دقو انرز ةرشع ةيداحلا يفو ؛ةظقيلا ةلجم ريرحت ريدم

 .ةدياعملل «نيسدقألا نيبلقلا تابهار ليشيم

61١ Glu 75؟  

 يف ay انراز «طيسبلا انروطف لوانتن نحنو ؛حابصلا ةالص دعب

 ليئربك سامشلا دصقي ءبهار ليئربك نع Sle ءابيرقت هرمع نم نيتسلا
 نايرسلا يح نم مهدحأ هلسرأ ؛هروطف لوانتي يعم ناك دقو ءيج همصب

 فرعي مل هنأ نيبتو ءانتفئاط نم ينايرس لجرلا اذهو ءالمع هل دجيل

 املو «ةيشربألا نارطم يتفصب ءاضيأ انأ ينفرعي ملو ؛ليئربك سامشلا
 ىلع 9:35 597 ca yey مل هنأ Leal نيك ةالبصلا نم ad yey Lee كلاس

cagesلوقيو  ULIاندجو اذإ هاندعوف ءاهلك ةطولغم نكلو ةينايرسلاب يذلا  
icc alهب هربخن . 

Lilet) 5 ةيالا SS ܓ ىتكردا تجلط Ly 
 ينفرعت يتيعر :لوقت ءسدقملا  Lilyتملأتو اريثك تلماتف ءيتيعر فرعأ

 فيك ذإ ءاريثك , Llمل نم دعب اهيفو ؛ةنس نيرشع نم رثكأ يتيشربأ مدخأ

 بجوتي ناك ذإ «يلع اراع اذه نا يسفن يف تلقو «ينفرعي ملو هفرعأ
 جمدنأ نأ بجي ناك ءيتيعر ينفرعتل يتيعر فرعأ نأ يعارك يلع

 اديحو ينوك ءفسألا عم نكلو ءاهتابجاو اهفيرعتل ايعاسو امئاد يتيعرب
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 .عبرلاو ةسماخلا ىتح رهظلا

A4 / ) ناسيل  ( 

 ةرشاعلا ةعاسلا يف مانهب سويسينويد نارطملا ةفاينو انأ تمق

 ttl Cae :تابانركلا - 0 ويف ىلإ 07 755 اهايص
 ناك ثيح لمج فسوي بألاب انيقتلا Cus ةعاقلا ىلإ انلخد مث ؛ناتبهار

 تايلمرك تابهار سمخب انيفتلا «ةرايزلا هذهل اناعد يذلا وهو كانه

 ليتارت هتللخت «ءقيش ينيد ثيدح ىرج دقو cae كبشم ءارو نم تاسيبح

 cots انترايز ريدلا لجس يف لجس يذلا ؛مانهب نارطملا ةفاين نم ةينايرس
 .ةينارطملا ىلإ اندع yall» ماسقأ ىلع انجرفت نأ دعبو

 .ةدياعملل لابوط عيدو ذاتسألا ديسلا راد فصنلاو ةثلاثلا يف ترز

 ديع ءاسم ةالص «مانهب نارطملا ةفاينو انأ انرضح ةسماخلا يف مث

 تناك ثيح Al AISI مورلل ةديدجلا سجرج رام ةسينك يف ءسجرج رام
 نارطملا عم انيشم «؛ةالصلا نم ءاهتنالا دعبو ءنيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 يجرج راد ىلإ يشملا انلصاوو «؛هتلدب حلش ثيح عراشلا سأر ىتح يبلدا
 .هتدياعمل ماوخ

 نم داوع محلم سرطب ظعاولاو سيند سفلا مهنيب مهضعب ينراز

 بيحرتب مهانعدوو ءاريتك انثدحت دقو cb ps jal نم نيدئاع يرثوللا زكرملا
 .فصنو ةعاس دعب

 ) 4 ا/١ ناسين "¥ '

 ةنس 15 رمع يف وهو قرشتسملا يسنرفلا اورول بألا ينراز
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 ale) فعضب ةباصم اهنأ يتمع مد صحف ةجيتن Glas ترهظ

 :يسيلدب روتكدلا اضيأ اليل اهرازف ءفيعض اهبلقو «لغتشت ال اهيتيلك ناو
WW gla Lheحابصلل كلذ انكرتف ءاهب ةيانعلل ىفشتسملا ىلإ اهلقنب اهعانقإ : 

 اهتحسم ءاهنم حلم بلط ىلع ءانبو ليللا يفو ءابيرقت هلك ليللا تقلق
 .هللا اهافش ءىضرملا ةحسمب

 ١917١ طابش ܙ ¥

 Lele ةعساتلا يف tee ops all رثك 7 ووتكالا ناد

 روتكدلا عم يسيلدب روتكدلا ملكت اذكهو ءاهل لهألا ةرايز نيكمتلو انم

 ىدبأ كانهو «هيلإ اهانذخأ ثيح .يلاطيإلا ىفشتسملا يف يلود نوطنأ

 ةفرغ يف ءرهظلا لبق اهترز دقو ؛ةمعلاب هتيانع ىهتنم يلود روتكدلا

 يتلا co ܟܢ ܡ هتقيقشو هتجوزو يمع نبا جروج اهدنع ناك ءاهب ةصاخ

Cus.يلاتلا مويلا ىتح اهدنع . 

 ثالث ىلإ ةجاحب اهنا نيبت ةمعلا مدل ناث صحفل ةجيتن ءاسملا دنع

 ةمعلا فشا بر اي .؛ىفشتسملل هلصوأو مزاللا مدلا ىرتشاو مدلا كنب ىلإ

 .ةنيدتم ةنمؤم ةلضاف ةحلاص ةأرما اهنإف ءاهل Andy اذه اهضرم لعجت الو

 .رثكأو ةنس نيرشع ةدم ةينارطملا ىلعو ىلع ةريثك تامدخ اهل

  6طابش ١97١

 ليسغت ةلفح «مانهب سويسين ويد رام نارطملا هفاين يعم ترضح
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 ةداعلاك نولصملا ناك مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ١5911١ يناثلا نوناك ١

 نم ويدارلاب عمسأل ءاليل ١١ ةعاسلا ىتح يتفرغ يف ترهس
 hg fe lg Cease (00 1 gl 030 توج
 .ةقيقد نيعبرأ وحن اهقالطا لجأت «قالطالا زكرم يف سفطلا ةءادر ببسب

 :ةريطخ ةلكشم تزاتجاو [co pile يذلا تقولا يف تقلطأ دقو

Galsنأ هللا لأسأ ؛مالسب تهتنا هلل دمحلا نكلو «ةلحرلا جمانرب يغلت  

 .نيملاسم مهلايع ىلإ مهعجريو هذه مهتلحر يف داورلا حجني
 ) 4 ¥ | ىناثلا نوناك × ܐ

 هللا رثك clad ءيسيلدب سينأ روتكدلا اهل انيعدتساو يتمع تضرم
co udيف ليلق مروتو اهبلق يف ضرمل ةحارلل اهدالخإب رمأو اهصحفو  

 alll اهافش ءادغ لوبلاو all (wands yal اننك ءاهبلجر

 انثحب دقو gles i هعم بلحب ناكسيسنرفلا ܘܬܢܐ دحأ ينراز

 .ةعاس (bra «ةماع ةينوكسم ثيداحأ

 ام خألا ةفاين ينم ةوعدب صمح نم امداق رهظلا لبق لصو

 .هب الهسو الهأف ؛هامحو صمح نارطم ابانرب سويطالم



 ܀ ¥ 4 ١

 اهتيروهمج سيئرو اسنرف ميعز لوغيد لراش ةزانج عييشت ةبسانمب

 انرضح ؛هتيصو بسحب ةطيسب ةروصب اسنرف يف هتيرق يف مويلا قباسلا

 لصنقلا انيزع اهدعب codes نيتاللا ةسينك يف هحور نع ازانجو اسادق
ani SI[ ܣ ]70 يف نصاخ ) ىف انيس 5 `  

 - alll ܐ واد

VYنيرشت  all؟ 51+  

 رام لصوملا نارطم ةفاين سيرتموتوالاب ءاسم لصو

 حابصلا يفو هتليل تابف ءقشمدل هقيرط يف وهو ءابيلص سويروغيرغ
 ADL ܓ( 5 hulls قشمدي ةيكريرطبلا ىلإ انوداك ىلاقلا

 ١917١ لوألا نوناك "

 ܐ ܟ ܠܟܘ ةفاين انتيشربأ ىلإ هتدوع قيرط يف قشمد نم داع
 .ابيلص سويروغيرغ رام لصوملا

 هتقفار ܙ دحألا دغلا حابص يف ءلصوملا ىلإ راطقلاب انرداغ دقو

  ةمالسلا

 ١917١ لوألا نوناك ܘ

 دادغب نم امداق فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف سيرتموتوالاب لصو

 يف يكريرطب بئانك هزكرمب لصتيل قشمد ىلإ هفيرط يف وهو ءلصوملاف

 الهسو الهأو همدقمب تبحرف ءاواح ليمج سويريوس نارطملا ةفاين ةرهافلا

 .هب
 ١917١ لوألا نوناك ¥
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 تاسسؤملاو رئاودلا هيف لطعت مايأ ةثالثو اموي £ ܀ لحارلا يبرعلا ميعزلا
 - هللا همحر - مدافقلا سيمخلا موي ةبقلا رصق نم هنامثج عيشيسو ؛ةيموكحلا

 ١917٠١ لوليأ ¥

 راد يف «ةكسحلا نم مدق يذلا هللا رصن هللا ركش يعم ترهس

 اندنع مان ثيح ةينارطملل فصنلاو ةرشاعلا يف اندعو ءانح بوقعي ديسلا

 .ينم رارصإب هللا ركش
ir١917١ لوألا نيرشت  

 ةالص موصرب يروخلا يعم ترضح cole فصنلاو ةعبارلا يف

 ايزيرت ةسيدقلا هنالعإ ةبسانمب Lael تابهارلل لمركلا ريد يف اسادقو

  VVلوألا نيرشت ١917١

 ةينارطملل ةفطاخ ةرايز يف صمح نم امداق رهظلا لبق لصو

 يف يلع ازيزع افيض Day «نانبل نارطم مارفأ سويسانثأ رام ةفاين
all3 يسر الهاف يلا  

VY١917١ لوألا نيرشت  

 .ديدج ةيكيريلكالل دادغب نم بلاط هعمو
 ١ ةا/٠ يناثلا نيرشت £



 ) 4 ¥ ܀

 سناطمو زومرف ةديسلا هتجوزو ليضف لضاف سقلا بألا رداغ
 لماك موي وحن اوضمأ نأ دعب «ةزوريف ىلإ نيدئاع بلح اورداغ ءلمشم

 .- ةمالسلا مهتقفار  مهترايزب ادج تررس دقو ءبلح يف

 ١917٠١ زومت ¥

 مهقيرط يف بالط ةعضب ةناشطعلا يف ةيكيريلكالا ܒܨ

 .ةينارطملا يف اومان مهنم ةثالث يقب ؛:ةريزجلا يف مهلهأ ةرايزل

 اد بآ ه

 ةفاين ءلصوملا ىلإ هقيرط يف قشمد نم امداق رهظلا لبق لصو
 رداغ دقو «هب الهسو الهأف ءابيلص سويروغيرغ رام لصوملا نارطم
 sw TNL adil). eB اذه Ge gall "ىلا cw fla gig بلح

 .١97٠ ܚ | ^

 يف لوألا يهلإلا سادقلاب اكز سويريوس نارطملا ةفاين لفتحا

 ةرايسب دادغب ىلإ ادئاع اكز سويريوس نارطملا ةفاين بلح رداغ
 ذخأو ءاريلوكلا ضرم ببسب ايكرت نم دودحلا قالغإل «ءقشمد ىلإ ةصاخ

 .هدنع همدختسيل ربرب رينم سامشلا هعم

le١و7.  

slay Coleلامع .سيئرلا  aeيفوت 9  apallنيستا  
 ءةيبلقلا ةتكسلاب ءرصانلا دبع لامج سيئرلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

cadىلإ  lig Lith 7700 - 75 5 ` Za yell UY 
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 .ةينارطملا يف ةيسيئرلا ةعاقلا ىلع

 ١9317٠ رايأ ¥

 هئدب يفو .مارفأ رام ةسينك يف يلوألا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ܐ 323 نس روس a )4:53 3: دادغب نم امداق لصو

 .هب الهسو

 ؛كيلوثاكلا مورلل سويرتميد رام ةسينك ىلإ Liga si ةعباسلا يفو
 ءانب نطولا ءادهش حاورأ ىلع يبلدا نارطملا هب لفتحا اسادق انرضح

 نع ةملك ىقلأ دقو «ةيرباجلا يف نطولا نع عافدلا ةنجل ببلط ىلع

 نيتملك ةسينكلا ةحاب يف يقلأ سادقلا دعبو «ينيدلا موهفملا بسحب ةداهشلا

  VY܀ رومت ¥ 4 \

 .ةمالسلا هتقفار توريب ىلإ سيرتموتوالاب
 ١ 4 ܙ »و رومت ٠5

 CALS ليضف لضاف pull paige tye ate ريلكلا ةعب لصو

 ديسلاو زومرف ةديسلا ةلضافلا هتجوز هقفارت سولجنأ سول يف انتسينك

 !GAG glad نادينا انيلح ol jel ًاقويض.اولحو «زومرفمع لمشم.سناطم
 .مهتوعدف تقبس ثنكو

 | 4 زومت ¥ ܐ



oe 

 ثيح فاشكلا ةعاق ىتح مهلهأو نيلوانتملا عم انيشم سادقلا دعبو

 تطفتلاو ؛مهلوانتب تاداهشلا نيلوانتملا ىلع انعزوو ءروطفلا مهعم انلوانت
 3 0 3010 3: > ܝ

 كيل ASW :نايرسلا yg pled Latah تريضح:فصنلاو ةرشاعلا ىفو

 .ةديدجلا لاقتنالا ةديس ةسينك يف
 ١917٠ رايأ ) ¥

 هعم كيلوتاكلا نايرسلا كريرطب ةطبغ انراز اهايعح ةجساتلا ىف

 هل يترايزل ادر ءرينم فسوي روينسنوملاو «بيليف سويسينويد نارطملا

 ) رايأ ١917٠

 Aili Lgad نيادك لسع و ةعامجلا sii ةيقذاللا ىلا حامض رداغ

 cya فسوي بهارلاو موصرب يروخلا هففاري مانهب سويسينويد نارطملا
 ;41)) خانت نأ ܒܢ تبسلا موي اودوعيو ءاياده دوبع راد يف الزنيسو

 ١9/٠ رايأ ܙ ܙ

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مانهب سويسينويد نارطملا ةفاين لفتحا

 .ءارقو نيلترم انتسردم نم بلاط /١1/ مسرو cal il رام
 \ 4 ¥ ܆ رايأ ¥ £

 bis فرغو نولاص 799 oe ةغبصلا ايف اورقأ 0925



 \ 4 ¥ ܀

 رام ةسينك يف سجرج رام ديعب ةداعلاك انلفتحا دقو ءديدجلا دحألا

 نارطملا ةفاينو انأ حبذم ىلع Lie لك يهلإلا سادقلاب تلفتحا ءسجرج

 انعلطو فصنلاو ةنماثلا يف سادقلا انأدب ءيج همكوت بيبح سقلاو مانهب

 يوبألا حايزلا سادقلا ىلت مث ܕܢ ܨܠܐ ܕ ةرشاعلا يف مانهب نارطملا ةملك دعب

 .ةريغصلا ةسردملا ةلفحو

 ١917٠١ رايأ *

 كريرطب هطبغ موصرب يروخلا يعم ترز ءاحابص ةرشاعلا يف

 ةسينك سيركتل cla دقو All SSM نايرسلا ةينارطم يف كيلوثاكلا نايرسلا
 .ةديدجلا لاقتنالا ةديس

 ١ رايأ ١91٠

 كريرطب ةطبغ ةأجف انراز ةرايزلا ءانثأ يفو ؛«ةرايزب تمق

 هذهب دحأ اربخ يناطعأ نأ قبسي مل هنأل اعبط يندجي ملف كيلوثاكلا نايرسلا

 .ةرايزلا
 مهتسينكل كيلوثاك نايرسلا نيشدت ةلفح انرضح ءاسم ةعباسلا يف

 ١41٠١ رايأ )

 ةفاين ظعوو ‘+ رج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 بلاط. نيرشع .ةينلافتحأالا ةلواتملا تلوانو :فانيب 9 5

 .سدفملا Ob yall ةبلاطو



 | 4 ¥ ܆ __

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ,.حصفلا سيمخ

 مانهب نارطملا نيحنجلا نيلكيهلا يف لفتحا امك ءفصتنلاو ةنماثلا يف

 ١917٠١ ناسين ¥ »

 يف ةلفحلا مانهب سويسينويد رام ةفاين سأر دقو «ةميظعلا ةعمجلا
 يف بيلصلل ةدجسلا ةلفح رضح امك ءسجرج رامو مارفأ رام يتسينك

 كسمو ةلدبلا سبلو ؛كيلوثاكلا مورلل يبلدا نارطملا ةدايس مارفأ رام ةسينك
 ءاهلك ةسينكلا ءانبأل اميظع حرفلا ناكو ܘܘ gall يف انعم ىشمو بيلصلا

 .ةبحملا هللا مادأ

 ) 4 ¥ ܀ ناسين "4

 ةدحاولا يف كلذو مارفأ رام ةسينك يف ةراشبلا تبس سادقب تلفتحا

 .رهظلا دعب فصنلاو

 اليل. ary Vi 5 3 ) ديع Suey انانتحا ةعيازلا ىفو
 ةفاين لفتحا ةرشع ةيداحلا يفو «ةالصلاب انأدبو مارفأ رام ةسينك ىلإ تلزن

 دعب عبرلاو ةدحاولا يف انيهتناو يهلإلا سادفلاب مانهب سويسينويد رام

 .اجراخو Dla نيلصملاب ىآلم ةسينكلا تناكو alll» فصن
 ١9٠7٠١ ناسين ¥ ܘ

 سادقلا نم انيهتناو ةنماثلا يف ةالصلا انأدب دقو «ةمايقلا ديع

 .ةقيقد £ ܧ ܕ ةعساتلا يف مارفأ رام ةسينك يف هب تلفتحا «يهلإلا

 .- اكرابم اديع هللا هلعج ̈ ديعلاب نيئنهملا تلبقتسا نولاصلا يفو
١51+ Clu 5 

+ 4 4 



١ 4 ) 

 خألا ةفاين يتوعدل ةيبلت قشمد نم امداق ءاسملا اذه يف لصو

 Hac! gall ءافلإو مساوملا ةيضمتل ءيواجج مانهب سويسينويد رام نارطملا

allهب الهسو . 
 اهرضح cal pil رام ةسينكل عباتلا يلملا سلجملل ةسلج تدقع

 Ais dally grill) رقمب ةقلعتملا رومألا ضعب انثحب ءصاخشأ ةينامث

 .نيكاكدلاو نولاصلا حطس ىلع فرغو نولاص ءاشنإو
 ١9٠7١٠١ ناسين ) ¥

 يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «نيناعشلا دحأ

de Lullانأدب انكو ءفصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف انيهتناو ءاحابص ةنماثلا  

callةكربلاو ريخلاب انيلع ديعلا داعأو . 

 ةسينك يف ديعلاب لفتحا مانهب سويسينويد نارطملا ةفاين نأ امك

 .نايرسلا يح يف سجرج رام
 ةفاينل ظعولاو ةرودلاو cd gill سقطب انلفتحا ةسماخلا ىفو

 الخاد ةسينكلا تناكو ءاليل ةعباسلا يف انعلط دقو «مانهب سويسينويد رام

 .فئاوطلا لك نم نينمؤملاب ىآلم اجراخو
 رام ةسينك يف ةريهنلا سفطب فيضلا نارطملا ةفاين لفتحا

TAA 
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 ܒܝܒ يبن كينلار لن all IS a ܒܥ ف رطل

 .ةعيدب
 يف رولك رونلا دبع ديسلا راد ترز ؛ًءاسم فصنلاو ةسماخلا يفو

 نم هيدلوو هتجوز عم مدافلا ناج ديسلا هقيفش ىلع مالسلل نايرسلا يح
 .مايأ ةعضب توريب

 كريرطبلا ةطبغ عم ءاشعلا ماعط تلوانت ءفصنلاو ةنماثلا يفو

 ىتح تدتما «هللا هظفح ءيوارعش ناوطنأ ديسلا راد يف ةنراطملاو ميكح

 .ةرشع ةيداحلا

 ١و ¥ ٠ ناسين ܘ

 ميكح كريرطبلا ةطبغ ينمركأ ءفصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف

 مدعل هل ترذتعاو ؛مارتحاو ةلجتو باحرت JS هتلبقتساف يتينارطمل ةرايزب

 .هب قيلي امك هلابقتساو هب بيحرتلل لاروكلا ةقرف عمج نم ينكمت

thalىف. ريل دقو.  Agelةيلامشلا ةيقرشلا . 
 يف الزنو .هتجوزو رفصأ دوعسم ديسلا توريب نم امداق لصو

 امهلضفل اريدقت امهترايزل اليل تهجوت دقو ءيجموم ديحو موحرملا راد
 .امهتامدخو

 1931 + ناسين ) 1

¥ 3 
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 ثمد هنأل هقارفل ترثأتف ءينكرك دوواد نب يكلم ميعن ينعدو

 jig وهف ءهدصقي نم لك ةمدخ نم رصقي الو ةءورم بحاصو قالخألا

 .هدالوأو هتلئاع كرتيسو ؛نوعمش هوخأ ميقي ثيح اليوزنف ىلإ قزرلل ابلط
 .ةمالسلا هتقفار

 ) 4 ¥ ܀ i ¥ ܙ

 مورلا ةفئاط نم لاقص هللا حتف ذاتسألا يماحملا سمأ يفوت

 يف ةيناسنإلاو ةينطولاو ةيبدألا هلامعأب فورعم وهو «نتيلت دقو كيلوثاكلا

 ܬܐܪ ܕܠ يفساأ تنلعاو eagle تيلصف هراد ىلإ تهجوت دقو JS saath» ىتش

 .هللا همحر cds gag هتلمرأ تيزعو
 ١917٠ راذآ ¥

 يتلا ينيدلا ميلعتلا ةنجل ةلفح ترضح اليل فصنلاو ةنماثلا يف
 ةلعشلا ةودن رقم يف ؛ةيدحألا ةسردملا تاملعمو لاروكلا ةقرف ىلإ اهتماقأ

 حيسملا دبع سامشلاو فسوي بهارلاو موصرب يروخلا ينقفار «ةيفاقثلا
 .اندع مث «ةقيقد /55/ وحن كانه انثكم دقو ءىسوم

 ) 4 / ܀ ناسين £

 .مارفأ رام ةسينك يف يلوألا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 SL) SUS مورلا ةينارطم ىلإ تهجوت ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف

 رام ةسينك ىلإ تهجوت ءارطمم مويلا ناك دقو claus ةعبارلا يفو

 لاثمت نع راتسلا ةحازا ةلفح ترضح ثيح «كيلوثاكلا مورلل ليئاخيم

 ةطبغ ةياعر تحت ةلفحلا تناك ؛غياص سوميسكم كريرطبلا موحرملل

 ܝ



VANS 

ueناعمسو لكيهلل حيسملا لوخد  capilسادقلاب تلفتحا دقو  

 انحيزو ةرود انلمعو ؛ةعساتلا ةعاسلا يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا

 .نيليلق اوناك لاجرلا امنيب ةرثكب لافطألاو ءاسنلا ناك ءبيلصلا
 .١9107٠ طابش ١

 .هب ًالهسو الهاف ءلصوملا يف يكريرطبلا
 .١917٠ راذآ *

 ܐܝ ܕܘܐ ةيشربأ ىلإ ادئاع سيرتموتوالاب اهجوتم بلح رداغ
 .ةمالسلا هتقفار ءابيلص سويروغيرغ رام ةفاين

١917٠ ale 

 :oat حابصلا ةالص Lily دقو ءسدقملا ينيعبرألا موصلا ءدب

 مهب سأب ال نولصملا ناك .؛ةنماثلا يف ةحماسملا ܐܢܩܒܘܫ ونوقبوشلا

 .يضاملا ماعلا نم رثكا

١91٠ tal 4 

 دقو «مارفأ رام ةسينك عيفش ديعب سمأ نم الدب مويلا انلفتحا
 «سادقلا تلجس ؛,فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف دحاولا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 يف مدخ يذلا دادح انح نقايدفألا يلاخ نبال ةيده لجسملا طيرشلا تمدقو

 .ةبذعلا هماغنأو يوقلا هتوصب سادقلا مدخ نم

vo4 ¥ ܀ راذآ  ( 

 ¥ ة ܟ
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 ديسلا ةناتخو ءسويروغيرغ رامو سويليساب رامو «ةنسلا لوأ ديع

 .يغتبأ امك ةئلتمم ةسينكلا نكت مل فسألا

 cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ءساطغلا ديع

 يف انيهتناو ءفصنلاو ةنماثلا يف سادقلاو ؛ةعباسلا يف ةالصلا انأدتبا

 .نيلصملاب ةنالم ةسينكلا تناك ܟܢ ܠܐ ܨܕ ةرشع ةيداحلا

 ١53٠7٠١ يناثلا نوناك 5

 يف يهلإلا سادفلاب لفتحا دقو Lax} Lis gs (Cy) رام ديهشلا ديع

 .مارفأ رام ةسينك

 LUGS «ةيروس ةريل VO ب تيرتشا ثيح ܢܚ ܠܦܘ باتكلا راد ترز ةعبارلا

 .اهعيزوتل ةسدقم



 © 5 ܀

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 صمحب رانزلا مأ ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 اذحاو Sub تدمع

 تللك

 مهتازانج عييشت يف تكرتشا

 تاكراكو Skee ` 7 7 ىف تلسدأ
 ةنراطملا ةداسلاو ءكريرطبلا ةسادق :ةينارطملا راز

 .هامحو صمح نارطم ابانرب سويطالم رام

 «سدقلا يف يكريرطبلا بئانلا اقول سوروفسويد رامو

 نارطملاو ءةرصبلاو دادغب نارطم اكز سويريوس رامو

 بئانلا ءابيلص سويروغيرغ رامو يطبفلا سويروغيرغ

 دنهلا يف يكريرطبلا دمتعملاو See gall» يف يكريرطبلا
 نهاك وطامود دحألا دبع سقلاو ءيدوبع مارفأ نابرلا

 .دادغب نهاك دواد ناميلس يروخلاو ءسوفلرتنس هسينك

 ءاكاس Gaul نابرلاو ؛ةرصبلا Gals ايفوص اموت سفلاو

 Sa Nall يف يكريرطبلا دمتعملا اواح سويريوس نابرلاو

 ةنهك نم مهريغو !AQ SY ريدم ابيلص جروج نابرلاو

 .صمح ىلإو ةيقذاللا ىلإ ةرايزب تمق ؛ةفطنملا

rar 
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 ةرشع ةيناثلا يف انيهتناو ,ءسادقلا عم ةعاذإلا نم تعيذأ ؛ةملك تيقلأو

 .نيلصملاب ةنالم اجراخو Saha ةسينكلا تناكو ܦ ܪ نيعبرألاو

 \ 444 لوألا نوناك “4

 نمو «ةنسلا هذه يف اهتلعف يتلا ةريثكلا ياياطخ يل رفغا مهللا

 1433 لوألا نوناك £

ray 
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 .ةيراكذت ةروص تاديسلا عم انل طفتلاف كيباه روصملا ءاج مث

 | 4 | 4 يناثلا نيرشت ¥ £ ¿ܝܵ

 جروج تيب ىلإ ةرايزل موصرب يروخلا يعم تمق ةعساتلا يف
 ةرداغم اهل تبلطو اهل تيلصف عزانت يتلا هتدلاو ةلاح داقتفال «يمع نبا

 ١559 ىناثلا نيرشت ¥

 ىضر ىلع لصح نا دعب قشمد نم اكاس قحسا نابرلا داع
 ܢܝ

 ) 4 4 4 ىناثلا نيرشت ¥ ¶

 ديدجلا ريدملا ىلع مالسلل ܨܠ ܕ | بلغت ينب ةسردم ىلع انجرع |

 .هترايزل ادر
 ١555 لوألا نوناك £

 داليملا ديع سادق ةعاذإب تحمس «بلحب ةعاذإلا Gh مويلا حضتا

 ܪܒ ءاسه Cpe VV ةعاسلا نم اءدب كلذو «بلم مارفأ زام ةسينك نم
 .اهل اركشف Dull ديع ةليل Sa ١ك ¥ £ ءاعبرألا

 ١959 لوألا نوتاك ) ܘ

Lilyاليل فسصنلاو ةعساتلا يف.( داليملا ديغ ) ديعلا ةالصص  
 اليل ةرشع ةيداحلا يف هانأدب مارفأ رام ةسينك يف هب تلفتحا يذلا سادقلاو

1094 
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 ريد يف احابص ةنماثلا ةعاسلا دحألا سمأ ىفوتملا ءاهعباوتو نيدرام
 ةسماخلا وحن تغلب ؛ةحلاص ةخوخيشو ينضم ضرم دعب «نارفعزلا

 اكسانو اخرؤمو ايتوهال اروقو اليلج اربح هللا همحر ناكو «نينامثلاو

 ال تردكتف ةاهب ىلجكي ناك ىرخأ ايازمو هطارقإب ةالصلاو موضلل ابحم
 33 اذهل 3١ نك كبلات لب

 ١5559 يناثلا نيرشت ؟

 زانج ةالص انمقأو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 ىفوتملا نيدرام نارطم ينابلود انحوي سونيسكليف رام نارطملا موحرملل
 Sash of 09 aly 7 7 shear Glyde SM ريد ىف. 35 at ىف

 .يعومد لوزنو ديدشلا يرثأتل هل ريصقلا ينيبأت

 ١55195 يناثلا نيرشت 4

 لصوملا نم امداق ءاكاس قحسا نابرلا بألا سيرتموتوالاب لصو
 نم حيرتسيل ؛بلح يف ةليل ءاقبلا ىلع هتربجأ دقو ءقشمد ىلإ هقيرط يف

pees 
 ١955 يناثلا نيرشت ) ܙ

 ةيميركت ةلفح ؛ةمحرلا ةنجلل تاديسلا ةنجل تماقأ ةعبارلا يف

 ةعمجلا نم اهتلاقتسا تمدق يتلا ءرفصأ دوعسم ةجوز ةرهز ةديسلل
 تاوضع تركشو اريثك اهيلع تينثأ دقو ؛نانبل ىلإ بلح اهترداغمل

 موصرب يروخلا ملكت مث dye Sill ةلفحلا هذه اهل نمقأ يتاوللا ةيعمجلا
Leءانث ةملك ونونص سيلأ ةديسلا ةيعمجلا ةريتركس تقلأ مث ؛«ماقملا بساني  

 .تافييضتلا تريدأ ܕܝ .ةيعادو

 ¥ 4 ܀
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 دعها 51 5 ليضرملا 80093 .ىلإ )7

Cal 9فلاذه . 
 ١959 بأ ¥ ܪ

 مارفأ انح بوقعيو رازاع جروجو فسوي بهارلا يعم تمق

 ةافوب هيوخأو يلايك رازن ذاتسألا ةيزعتل ءبلحب يلايك راد ىلإ ةرايزب

 ؛ىمادقلا ينطولا بزح نم وهو JUS نمحرلا دبع روتكدلا مهدلاو
 .ةنس AY رمعلا نم غلب دقو «لحنملا

 ١5959 لوليأ ) £

 ةحارج يف يئاصخأ لتوت لراش روتكدلا ةينارطملا يف ينراز

 ناج ديسلا انيلإ هب ءاج ؛فرعتلل ةرايزلا تناك ,LAN) فارطألاو ماظعلا

 ١5719 لوألا نيرشت 14

 ةينيبأت ةلفح ةينطولا ةبتكملا راد يف ترضح Celine ةسداسلا يف

 دبع روتكدلا ةافو ىلع موي نيعبرأ رورم ةبسانمب ءابطألا ةباقن اهتماقأ

 بيدألاو دعسأ يماحملاو (ce bY بيقن نم لك تاملك ىقلأ ؛يلايك نمحرلا

 ةعباسلا يفو «يلايكلا يماسو فاوص يحبصو قالح يكروي هللا دبع

 .صاوقلاو فسوي بهارلا يعم ناك ؛ةينارطملا ىلإ اندع فصنلاو
 ١5519 لوالا نيرشت ١“

 نارطم ينابلود انحوي سونيسكليف رام تامحرلا ثلثملا ركذلا بيطلا ىلإ

TAA 
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 .هبئاجعو هلامعأ يف هللا دجمت .ءكش الو ةيبئاجع

 ١959 ناريزح 4

  5زومث ١959

ue gal]دادغبو لصوملا ىلإ هتدوع : قيرط ىف ءًيلاح دادغبو ًاقباس . 

 ) 4 4 4 زومت ) ¥

 يدوبع مارفأ Oia! tesa قيرط نع امداق دنهلا نم لصو
 ابوروأ يف القنتم ارئاز اديدج نيعملاو ءدنهلا يف يكريرطبلا دمتعملا اقباس
 AM ىف نيسرادلاو نيلماعلا ةفئاطلا ]5 دقفتل 79 9 ديوسلاو

 .هب الهأ .عوبسأ وحن زيزع نبإك انتفايض يف ىقبيسو ءرايدلا
 1454 زومت ) 4

 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا فقسأ سويروغيرغ ابنألا ةفاين ( نيدرام )

 .هينارطملا ىلع ازيزع افيض لحف .ةرهافلا ىلإ هتدوع قيرط يف وهو
 ١9594 زومت ¥

TAA 
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 رفونم سلوب سامشلا يلشمافلا ىلإ هعيرط يف توريب نم لصو

allسسويساتلا نارطملا  day cal gilةينارطملا يف |: انيض . 

 ١9589 رايأ ) ¥

 .رفونم سلوب سامشلا يعم ناك ءيمع نبا جروج راد يف ترهس
 ينتبجعأو ءشوبرط يروخلا ليمج ديسلا راد ءاسم ةعباسلا يف ترز

 ةينيدلا ܒ ينادهأو ءععىاحمسلا ةينيدلا هحورو هقالخأ

 .ةيعامتجالاو
  VAرايأ ١959

 ةيبعشلا ةينميلا ةيروهمجلا سيئر لابقتسا يف كارتشالل تيعذ

secret techs 0 pel) Say 0 
 ٠ ناريزح 4414 |

 ةسينك يف تركذ ةبسانملا هذهبو ءسلوبو سرطب رام ne مويلا
 يف ةبسانملا هذهبو مويلا اذه لثم يف تثدح يتلا ةبوجعألا سجرج رام

 Silas ll 3:0 5 41853 ماع cay 57 Guage نام ةسيئك
 ̄ ىنق نوريملا سياقثاو ىبلإلا نيادقلاب SUI Gu gay) كريرظبلا
 سرطب رام ديع ناريزح 59 مويلا ناكو هفروأ يف سجرج رام
 ةرهاظ هذهو ؛ةسينكلا cle رئبو نوريملا سيدقت ءانثأ Gay ءسلوب رامو

TAY 
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 De يكروي هللا دبع ذاتسألا ىقلأو ؛هتسادق عم نيلوانتمللو يلاهألل ةريثك

 .هريغو كريرطبلا ةسادق ىلع ىنثأ ةيلاجترا ةملك

 انجرخ مث «نيلوانتملا ىلإ ةيدهلا عم «لوانتلا ةداهش هتسادق عزوو
 سامشلا ةدايقب ينيدلا ميلعتلا ةنجل هل تمتها يذلا ميظنتلا ىلع ينثن انلكو

sax. dc 

 ياش ةلفح روضحل «ةودنلا ةعاق ىلإ اضيأ انهجوت ةعساتلا يف

 لاروكلا ةقرفو ؛مهتالئاعو مارفأ رام ةسينكل يلملا سلجملا اهرضح

 ةرشع ةيداحلا يف انعجرو .ةودنلا ةرادإ سلجمو ءاهيعرفب ةمحرلا ةيعمجو
 . اليل

- 

١9594 Li £ 

 سوروقسويد رام نارطملا ةفاين سدقلا نم امداق قشمد نم لصو

 تايذمو نيدرام ةرايز ىلإ اهدعب بهذي call ةعضب ةيضمتل ةينارطملا

 .لويناتساو

 ١555 رايآ 4

 عم تذخأو ؛ميدقلا فاشكلا رقم يف نيلوانتملا عم روطفلا تلوانت سادقلا

 ١9594 رايأ ١

TA 
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 3 ` ܝܒ

 ) 4 | 4 رايأ ١

 3 ܝ ܐ ܝ( يف ܢܐ

 yak op gall" نينمؤملا كل رابو ؛ةسينكلا يف هتسادف عم انيلص ثيح

 هيدولا تاملكلا لوانت ىرج ثيح AS! ball ناويد ىلإ انعلط مث
 فصل ܥܫܢ ةرايزلا ܝܝܐ «تافيبضتلا ܠܫܢ ܕ .هتسادقو يبلدا 0 ارطملا نيب

 اهيلع ركسي .ةوافح ل اهيلا لخد ܐܩܠ هينا رطملا هتسادق رداغف .ةعاس

 .يبلدا نارطملا خألا ةدايس

 ' رايأ ١9319

 cal yal رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 .مويلا عم بسانتت ةملك ىقلأو .فصتنلاو ةنماثلا ¦ يف كنار

 نابرقلا هتسادق لوان هيفو AGI ةلوانملل ¡ 5 مويلاو
 ىألم ةسينكلا تناكو ءيعوشخ مظنم لكشب ؛ةلفطو Jab 47” ل سدقملا

 .تايكيلوثاك تابهار ثالث agin «نييلصملاب

 نينمؤملا هتسادق لبقتسا «داتعملا يكريرطبلا حايزلاو سادقلا دعب

 .ةينارطملا نولاص

 ةيشاحو ءصمح نارطمو انأ هعمو هتسادق هجوت ليلق ܠܫܢ ܕ
 ةيراكذت روص تطقتلا ثيح .ةيفافثلا ةلعشلا ةودن ةعاق ىلإ كريرطبلا

TAo 
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 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 انعلطو «ةعساتلا يف سادقلا انأدب ءنيلصملاب drole ةسينكلا تناكو سجرج

 .فصتنلاو ةرشاعلا يف

 نع نيلثمم عم سجرج رام ةسينك يف يلملا سلجملا ناكو
 هتسادق اوذخأو «ةينارطملا راد ىلإ فصنلاو ةعباسلا يف اوءاج تايعمجلا

 لبفتساو هتسادق لجرت ثيح نايرسلا يح ىلإ تارايسلاب .هعم نمو

 ليتارتلاو داحلا قيفصتلاو ديراغزلاو صاصرلا قالطإب ءاميظع الابقتسا
 .ةسمامشلاو ةسردملاو فاشكلا مهمدقت ريفغ روهمج نم ء«ةينيدلا

 ءادغلا ماعط انلوانت .يوبأ حايزب جرخو «نينمؤملا هتسادق ظعو

 .سجرج رام ةسينك ةدئام ىلع
 ) 4 | 4 ناسين ¥ ¥

 لمعم ىلإ كريرطبلا انديس ةسادق انذخأ ءاحابص ةعساتلا يف
 نيفظوملا دحأ كانه ناكو «ةيروسلا ةيديدحلا طوطخلل عباتلا ضراوعلا

 حاجنلا ماود انينمتو «هاندهاش امم انبجعأف ءلمعملا يف ءيش لك انل حرشي

 .ةءانبلا هعيراشم يف نطولل لب ال ءلمعملل

١9559 Glaus ¥ 

 ىلإ ؛هبلط ىلع ءانب كريرطبلا انديس انذخأ utd ةعاسلا يف

 ةدايس هلابقتسا يف ناكف SL UST مورلل ةديدجلا سجرج رام ةسينك

 CATES نم فيفلو يبلدا سطيفواث ديسلا AU sil SI مورلا نارطم
 انسلج ءديهشلا ةروص مامأو حبذملا مامأ ةسينكلا يف ةالصلا دعبو

 ضعب طقتلاو انفيضت ثيح «ةسينكلل ةعبات لابقتسالل ةفرغ يف هتسادق عم

 ¥ ܐ
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yiلابقتسا يف يعم كارتشالل اصيصخ مهتوعد  cd theىرج دقو  

 روص تذخأو «ةوهقلاو تايولحلا هلالخ هعم نمو لوانت ءيدو ثيدح

 ةوافحب ةينارطملا رداغ dels فصن وحن دعبو «ةبسانملا هذهب ةيفارغوتوف

 .كلذو

 اولص ثيح مارفأ رام ةسينك ىلإ هعم نمو لخدف بلط نأ دعب
 .نيرورسم اوجرخو «ةينانويلاب ةريصق ةالص

 ١959 ناسين ¥ ܐ

 Nia 5 5 لصو .ًءاسم ةسداسلا يف ينعأ يتدوع دنعو

 «هتيشاحو كريرطبلا انديس ةسادق روزلا ريدف هكسحلاف يلشمافلا قيرط نع

 .هب الهسو الهأف ؛هلوصوب اوعمس نيذلا ضعب هترايزل فخف
 ١559 ناسين ¥ £

 chs نارطم كريرطبلا انديس هسادق ىلع مالسلل ءاج

 = )08:5 8 )ܙ
 يف .كريرطبلا انديس ةسادق ىلع مالسلل نينمؤملا نم قيرف ءاج

 ةطبغ عم بلح يدان يف ءادغلا ماعط انلوانت رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا

 سيئرلا سواملتثرب بألا ܒ بع اهتماقأ .ميكح سوميسكم كريرطبلا
 سويطالم رام ةفاين ܒܟ ܢܡ ناك ؛ةيبلحلا ةيليسابلا ةينابه ܟܠܠ ماعلا

 .رهظلا دعب عبرلاو ةثلاثلا يف انعجر ءابانرب
  ¥ 1)ܒܥܡ ١955

¥ ¥ 
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 ةينايرسلا ديشانألا ضعب ءربرب رينم سامشلا ةدايقب ليتارتلا ةقوج

 .هيبرعلاو

 ناك ؛يجيالق قيفوتو رولك رونلا دبع نيديسلا ةدياعمل تهجوت مث
 ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةينارطملل تدع مث can gs بهارلا يعم

 نم هدرو قوزر نب ليمإ ديسلل جاوز ليلكا تدفع ةثلاثلا يفو .فصنلاو

 سأر نم يناتسقاب حيسملا دبع تنب ةحيبص ةديسلا هتبيطخ ىلع ܘܐܘܒ

 .نيسورعلا هللا أنه ءموصرب يروخلا يعم ناك «نيعلا
 «نيرخأتم اوءاج مهنأل ةسماخلا يف لب ال فصنلاو ةعبارلا يفو

 سايلا يسدفم ناربج ديسلل جاوز ليلكا اضيأ مارفأ رام ةسينك يف تدافع

 يروخلا يعم ناك ؛ءسامش نيجريو ةيليجنالا هتبيطخ ىلع قشمد نم

 .نيسورعلا هللا أنه فسوي بهارلاو موصرب

 بهارلاو موصرب يروخلا يعم تهجوت عبرلاو ةسماخلا يفو

 ܘ ܕ ܐ ليئاخيم رام هسينك ىلا صاوفلاو ربرب رينم سامشلاو فسوي

ly sisiسوميسكم كريرطبلا ةطبغ لابفتساب كارتشالل  llميكح . 

 يروخلا تكرتو KS yall عم ةلصاوملا نع ترذتعا هيلع تملس نأ دعبو

 ىلع ريسلا اولصاو ثيح «صاوفلاو رينم سامشلاو فسوي بهارلاو

 ةحاس يف كيلوثاكلا مورلا ةسينك ىتح كريرطبلا بكوم عم مادقألا
÷ 

 ) 4 | 4 ناسبن ¥ ܀

 ةعضاوتملا انتينارطم راز رهظلا دعب فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف

 نارطم هعم كيلوثاكلا مورلا كريرطب ميكح سماخلا سوميسكم ةطبغ

 دقو ءسوسفلاو ةنراطملا ضعبو يبلدا سوطيفوان نارطملا ةدايس بلح
 يلملا سلجملا ءاضعأ هل تمدق مث ءابحرم ةرايسلا نم هلوزن دنع هتلبقتسا

TAY 
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 cal pil رام ةسينك يف ةراشبلا تبس ةبسانمب يهلإلا سادقلاب تلفتحا
i allyةعاسلا  Casall y Saal gi 

 لافتحالا نم نكمتأ مل ءيوق حشرب يتحص فارحنال ارظنو
 ةعساتلا يف ةالصلا انأدبو .موصرب يروخلا هب لفتحا لب ؛ليللا سادقب
 دعب فصنلاو ةدحاولا يف انيهتناو «ةرشع ةيداحلا يف سادقلاو .ءفصنلاو

 .( مالسلا ةبترم ) بيلصلا حايزو ظعولا
١959 Glow ( ¥ 

 تلفتحا دقو مارفأ رام ةسينك يف سادقلاو «ةنماثلا يف ةالصلا انأدب

 ناك .حشرلل ةبسنلاب يتوص نم اريثك تبعت دقو ءفصنلاو ةنماثلا يف هب

 .سمأ ALS نم لقأ ءنولصملا نونمؤملا

 Glu ١959 ) ܙ

 كيلوثاكلا نمرألا نارطم ةدايس ينراز امك ءمهضعب ينراز

 يضاقلا رارقلا ىغلأ ارارق ءارزولا سلجم ذاختاب ينرشبو «ةدياعملل
 :ةرمثتسملا قاقوألا ىلع Gil ܝܒ لاضحتبناب

 ) 4 ܪ 4 Clu ) ܘ

 تلفتحاف .سجرج رام ديهشلا ديعب اضيأ انلفتحا دقو «ديدجلا دحألا
 تناسكو «سحرج راف Las يف ىهلإلا سادقلاب Guill y ةقماتلا يف

 .ةءانب ةملكب قئاقد رشع وحن بعشلا تظعوو «نيلصملاب drole ةسينكلا

 سلجملاب تعمتجا مث ؛ةداعلا بسحب حايزب تجرخ سادفلا دعبو

 9 Cage ,ةيعجلا ` 95 ةسردملا ةرادإ ةكيهو.ىلملا

1:/) ( 
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 يروخلا بألا راد ܪ ذيعس فسروي ܝܥܝܐ )ܙܐ يعم اليل ت مهرس

 Sal عبرلاو ةرشاعلا ىتح ةنماثلا ةعاسلا نم كلذو ءيكاطنا نيطنطسق
vA١959 راذأ  

 قيرط نع لصوملا ىلإ هقيرط يف قشمد نم امداق لصو
 نابرلا ܘ ܡܡ ܡܠܝܢ هعم ةصاخلا هترايس يف كريرظبلا انديس ةسادق ةريزجلا

 ةينارطملا ىلإ اولصو دقو ren» هريفوشو جروج هصاوقو نوعمش ابيلص
 ey 0 peal ىف 5 5 0 )9 -
 ,سيمخلا يلاتلا مويلا حابص نم ةسداسلا ةعاسلا يفو «ةينارطملا يف مهتليل

 ادغو ce gall اهيف نوتيبيس ثيح يلشماقلاف ةكسحلاف ءروزلا ريد ىلإ اوهجوت
 = ةمالسلا مهتقفار هللا ءاشنإ لصوملا يف نونوكي رهظلا دعب ةدحاولا يف

 ' ناسيل ١959

 تلفتحاو ءفصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةالصلاب انلفتحا دقو

 يف هنم انيهتناو ءعبرلاو ةنماثلا يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب

 اليمج مهرظنم ناك لافطألاو «ةنآلم ةسينكلا تناك ܢ الا ةرشع ةيداحلا

 ناصغأو ةدّحوملا مهعومش مهيديأبو ةرودلا يف ةسمامشلا نومدقتي مهو

 .نوتيزلا
 «ءفصنلاو ةعباسلا يف انيهتناو co gill ةالص انادب ةسماخلا يف

 مويلا ةسينكلا تناك «نيتبسانم نيتظع ًءاسمو احابص موصرب يروخلا ىقلأ

ba34 ابننا  
  5ناسبن ١959

 "مد
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 eb ىسيع سقلا بألا توريب نم امداق رهظلا دعب لصو

oaهب الهسو 1 بحل . 

ALISنم امداق ءاسن لصو  (Ss IS) ice gallهيفاربا انه  

 دادغب ةيشربأب GT كريرطبلا ةسادقل ةمهمب ءلصوملا نارطم ريتركس

Ade ralو  gallل . 

  vAراذآ ١959

idle syريتركس ميهاربا انح سامشلا هفيرط يف قشمد نم  

 كريرطبلا ةسادق نا هنم انملعو ءلصوملا نارطم اكز سويريوس نارطملا

 ىلع رميسو ءدادغب ىلإ مهنارطم هلقنب ءاهئانبأ ةيضرتل لصوملا ܨ ܨ ܢܚ

 يف نوكيو «ىرخأ ةليل تيبيس ثيح يلشماقلا يف مث «ةليل اهيف تيبيف بلح
 ةنماثلا يف ميهاربا Lin سامشلا رفاس دقو ءلصوملا يف نيعبرألا ةعمج

 ̄ ةمالسلا هتقفار  ًءاسم

 ١959 راذآ ١

 ميعن نيديسلا نم لك ةينارطملا راد ىلإ ءاج ؛ءيبلط ىلع ءانب

 ىلع ةخسن الجسف ءامهل ليجست Lill امهعمو ءشودنه روداو ينكرك

 ةينايرسلا ةسينكلا ناحلأ اهيلع لجسملا ةعبرألا طئارشلا نم «نيطيرش

 {Li لسرأ دقو «ةدحتملا تايالولا يف كاسنكاه ىلإ هترايز دنع 4

 سايلا س اهلا العا ܘ ) ܟܠܘ طئارش عبرألا ليجستلا اذه ىلع ةخسن

call 3نيديسلا 1885 كل اركشق » . asad | 

 13 4 ܨܠ | 5
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 سامشلا ىلتو «مارفأ رام ةسينك يف يلوألا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .نينثالا أدغ ينيعبرألا مايصلا روشنم دادح دوبع

 ١95195 طابش ¥

Lila;ةالسصب امانبقعأو فصنلاو ةعباسلا يف مويلا ةالصلا  

 .ادج نيليلق اوناك نيلصملا نإف فسألا عمو «ةحماسملا

 ١9559 طابش ¥ £

 ةنماثلا يف كلذو cal pal رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 نارظطملا موحرملل زانج ةالص انمقأو ( دحاو سادق ) فصنلاو

 طابش ١1 يف دادغب يف ىفوتملا Colas نارطم مانهب سلوب سويروغيرغ

 ةياهن يفو «ةقيقر ةغيلب تاملكب موصرب يروخلا Ail دقو ءيضاملا
 ةصاغ ةسينكلا تناك .نينمؤملا ةيزعت ةينارطملا نولاص يف تلّبقت ءسادقلا

 ܒܐܢ

lal '4 4 4  \ 

 يتلا عيبرلاو كلملا تيربوأ ةلفح ترضح ءاليل ةعساتلا ةعاسلا يف

 ةينمرألا ةيريخلا ةيعمجلا حرسم ىلع «بلحب ةيفافثلا ةلعشلا ةودن اهتمدق

 داشنإلا يف كرتشاو .ردنكسا يرون راقيسوملا ةدايقب AL jell يف
 «تاعاس 4G وحن تقرغتسا ,LS باش Oe وحن صقرلاو ليثمتلاو

 Bere) Gantt sibel كنا dy ge ant 18 Gailey تناك ىقرسوملاو
 .عيمجلا

 .اليل ةرشع ةيناثلا يف ةينارطملا ىلإ انعجر
 ١959 راذآ ) ܘ

TVA 
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 موقي «ةلئاع /£ܧ܀/ وحن ايلاح دعت يتلا cal pil رام ةسينك مهيلإ جاتحت نينثا
 ( ܢܦ ܝܝܢ نو ةنس Lin كلدو طقف موصرب يروخلا رضاحلا تقولا يف مهتمدخب

ak # 597 acd . 

 رضاحلا تقولا يف نوري الو ,4a) ܠܦܠ ܘܪ ܐܫܢܐ لع ءاقيالا لضفي هنا رهظي

 هللا مهحماس - ةسينكلا هذهل gil نهاك داحياب ريكفتلا

 ةروصب ةكسحلا تحاتجا يتلا تاناضيفلا ببسب ةكسحلا يف انتسينك ءانبأ

 ةسنك pp ji ee نصحت نأ yt .ةشقانملا ܠܫܢ 4 4 ܝܒܫ

gbهيجل 3 ني كراع ريتا  gl Len3:1  
 فاضُي ءيقودنص نم ةيروس ةريل /¥ › › / و .تاديسلل ةمحرلا قودنص

 de sO >: نب باب انهت
 ١“ ىناثلا نوناك ١559

 Lis سق نوعمشو ءدعسأ يكلم سامشلا agin cages ينراز

 ليئاخيمو ءركس جروج دعاسملاو .هجمطأ ميركلا دبعو ءيموق ليئربكو

 ببسب ةكسحلا يف انتعامج ءانبأ رارضأ ىلع ثيدحلا دنعو ءروبج
 ام لك اضيأ نوروكذملا عربت ܒܛܠ تادعاسم عمجب بلح مايقو «تاناضيفلا

 .مهريخ هللا BS ءرسيت
 ¥ طابش ١5519

 بيطلا نامثج عيش رهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف مويلا

Salدادغب نارطم مانهب سلوب سويروغيرغ رام نارطملا موحرملا  
 .ريخألا هرقم ىلإ دادغب يف ةينارطم راد نم ةرصبلاو

 ١959 طابش ١"

¥ ¥ 
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 ديدجلا نارطملا ةئنهتل نيتاللا ريد وهب ܨܠ انلقتنا ةماسرلا دعب

 ̄ هللا هقفو -

 ١959 ىناثلا نوناك \¥

 يروخلا ىقلأ .مارفأ رام ةسينك يف يناثلا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ؛نييحيسملا داحتال ةالصلا عوبسأ ةبسانمب ةميق ةملك ينم زاعيإب موصرب
 .ةياغلا هذهل ةزاتمم ةالص مذدقو

 ١9595 يناثلا نوناك 4

 ديدجلا كيلوثاكلا نايرسلا نارطم ةدايس ةينارطملا يف ينراز

 تبحر دقو «هتماسر ةلفح يف يكارتشال اركاش ؛ينوليب بيليف سويسينويد
 .قيفوتلا هل اينمتم ةرارحب هتعدوو «ةرارحب هب

VA١5595 يناثلا نوناك  

 ةبتكم ةخسن يف ةصقانلا ةقرو ١" لا ةباتك نم تيهتنا سمأ

 بسحب ةينايرسلاب ةمور يف ١1554 عوبطملا ميحشالا باتكل ةينارطملا

 .ةينوراملا ةسينكلا سقط
 codes ةنراوملا ةبتكم نم اهترعتسا تنك يتلا ةخسنلا تدعأو

 اهملسف ءخيشلا فيصان صاوقلا عم ةخسنلا تدعأ «ةروكذملا قاروألا خسنل

 .هتقزخف «ةبتكملل هتيطعأ تنك يذلا لاصيالا يلإ داعأو ؛هراشب بألل
 ١955 يناثلا نوناك ¥

 ءبلحب مارفأ رام ةسينكل عباتلا يلملا سلجملل ةسلج تدقع

rv" 
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 ظعوو .مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ةعساتلا يف تلفتحا

 ١ ىناثلا نولاك ١5955

 نايرسلا كريرطب ريتركس رّينم فسوي بألا رهظلا لبق ينراز

 مهتوعد اورركو ؛غابص بألاو ء.دمصلا دبع نويل بألاو كيلوثاكلا

 مهتدعوف «ينوليب بيليف بألا وه cole نارطم ةماسر ةلفح روضحل
 .ةوعدلا ةيبلتل يدادعتساب

 ١959 يناثلا نوناك ٠

 ءديعس فسوي بهارلاو موصرب يروخلا يعم تهجوت ةرشاعلا يف

 نارطم ةماسر روضحل «نيتاللا هسينك ىلإ ؛نييلملا يسلجم نم قيرفو

 .كيلوثاكلا نايرسلل
 يناثلا ناوطنأ كريرطبلا ةطبغ لفتحا دقو ܐܘ ةسينكلا تناك

 .نانهاكو نانارطم هنواع ؛يهلإلا سادقلاب كيلوثاكلا نايرسلل كئاح
 ةماسر نم ةيناثلا ةمدخلا تهتناو cd pc ةيداحلا يف سادقلا ىهتنا

 ءبلحب كيلوثاكلا نايرسلا ىلع انارطم ينوليب بيليف سويسينويد نارطملا
 .مسترملا ¿ܨܐ ܐܟܘܠ( هبقعأ مث ؛هتملك كريرطبلا ىقلأ اهدعب a phe ةيناثلا يف

 ةريزجلاو توريبو قشمدو لصوملا ةنراطم كريرطبلا ةففرب ناك
 .بلح يف فئاوطلا نع نولثمم مهيلإ فاضي ؛مهتنهك نم ريبك فيفلو

 ¥[ ܘ



 AVA ةنسلا هذه رحب يف ةينيدلا Glad ةصالخ
00 

 .مارفأ رام ةسينك يف سادق

 .سجرج رام ةسينك يف سادق
aac 

 .ةبوطخ دفع

 .ليلكا

 .ىتوم عييشت
 .تازانج

 .سجرج رامو مارفأ رام يتسينك يف ةيلافتحا ةلوانم

 . ܐܢܩܝܙܘܦܐ «تيثوقايذوكأ ةسمامش ةماسر

 0 ܐܝܘܪܩ ويوروف ةسمامش ةماسر

 .ايروخ موصرب سفلا ةماسر

 افويض ةنهكلا ءابالا ضعبو ةنراطملا ةداسلا ضعب ينراز

 .ةينارطملا يف

 يتارايز ja تاداهشو ةدياعم تاتراكو لئاسر تردصأ

 تادياعملاو قوقحلا عمج يف مهريغو ةفئاطلا ءانبأل

 .ةنسلا يف ةرايز /١5٠٠١/ وحنب ىرخألا تابسانملاو

 الفذ
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  هقفوو ديدجلا يروخلا 1 )ܘ 8 ܝ تناك

 ١557 يناثلا نيرشت ¥ £

 ؛نيهاش بوقعي ةلمرأ هلصب ينومش ܬܘ ܨܥ ܟܘܠܐ ةزانج ىلع تيلص

 _ هتامح ةامح ةيفوتملا oY كلذ ؛موصرب يروخلل اماركإ اناجم كلذو

 هللا اهمحر

 هتيزعتل نيهاش ميرك رادل تهجوت رهظلا لبق ةرشع ةيداحلا يفو
 .امهتدلاو ةافوب امهلهأو سايلا هيخأ ةيزعتو

 ١557 يناثلا نيرشت ¥ ܘ

 ةالص انأدبو .فصنلاو ةشلاثلا يف داليملا ديع ءاسم ةالص انأدب

 يف انيهتناو 3 pte ةيداحلا يف سادقلاو ءاليل فصنلاو ةعساتلا يف ديعلا

 نينمؤملاب ةصاغ اجراخو الخاد ةسينكلا تناكو ءفصنلاو ةرشع ةيناثلا

 .مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو .بلقلا حرفُي امم

 ١557 لوألا نوتاك "4
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 ناكو ءيقوقح عمجل نايرسلا يح يف ةعبارلا دعب تارايزب تمق

 .مدافلا

 نيعباتلا دلبلا يف نينكاسلا توبيبلا عم ةرايزلا هذه ةليصح تناك

 .اوعفد /585/ نم ةيروس ةريل /5" £ ¥ / ءسجرج رام ةسينكل

 VATA لوألا نيرشت ٠

 ةنماثلا يف كلذو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 موصرب موحرملل نيعبرألا زانج ةالص انمقأ سادقلا ماتخ يفو ءاحابص
 ءاموي نيعبرأ ذنم نانبل يف مليف ريوصت ثداح يف قرتحا يذلا مارفأ

 امه LEU نم (GS نيلكا مينيب 35 0 رسب هعم قرتحاو

 هللا مهمحر  راطع يماسو يجمامح جروج
 . ... و اهديدجتو ةعيبلا سيدقت ةبسانمب ةملك تيقلأ دقو

 ٠ ىناثلا نيرشت ١5957

 سادقلاب تلفتحا دقلو ءادحاو اسادق مارفأ رام ةسينك يف ناك مويلا

 ىلإ فسوي موصرب سفلا بألا تيفر Ald يفو ؛ةسينكلا هذه ust يهلإلا

 نم ريبك روهمجب ةصاغ ةسينكل ܢ ١ تناك ؛ةعئار ةلفح يف oda» أروخلا ةبتر

 .ةلفحلا هذهب مهلك اوبجعأ «نينمؤملا

 ؛ةلفحلاو سادقلا دعب ءالماك ةبطخلاو ةلفحلاو سادقلا Gaus دقو

Uaةيدجلا يرووخلا كيربتل نولابصلا .ىلإ داتنسلا# حازب : 
 نيعبرأ نم قيرف مب «ياذغلا ماعط انلوانت ܘܠܥ ܕ ةعاسلا يفو ¦

 ¥ ܨ
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 بهارلاو موصرب سقلا يعم ناك هللا اهمحر - مارفأ رام ةسينك ىتح

 ١557 لوألا نيرشت 4

 سويطانغا رام هطبغ .؛هيمسر ةرايزب بلح ىلإ لصو ةسماخلا يف
 1 كروس ܒ eae eo ܒ ܒ )ܝ

«olesبطخلا نم ءاهتنالا دعبو .مهتسينك يف هلابقتسا يف تكرتشا دقو  
 .ةينارطملا راد ءانف يف ةنراطملا Aas عم هيلع مالسلل La ja ؛ةسينكلا يف

Cw pda 14لوألا  VATA 

 ةطبغ ةينارطملا راد راز .ةفيقد نيرشعلاو ةرشع ةيداحلا يف
 ادر ؛يناثلا كياحلا ناوطنأ سويطانغا رام كيلوثاكلا نايرسلا كريرطب

 هترايز يف هقفار دقو ءكريرطبك بلحل ىلوألا هترايز ةبسانمب ܘܠ يترايزل

 نارطم يكلم ايركز نارطملاو ءروجرج مارفأ نارطملا هنواعم ةينارطملل

 ربدملا نم ةفلؤم ةيشاحو ؛ةريزجلا نارطم هورج نارطملاو ؛توريب

 اموت بألا ةفرشلا ريد سيئرو «ينوليب بيليف فقسأروخلا يكريرطبلا

elضيبأ بألاو رينم فسوي بألا كريرطبلا يريتركسو . 

 ءورك ريشبو رازاع جروج :ةداسلا هتطبغب بيحرتلا يف كرتشا
 ءاموت ىدأ all بألاو eee يكلم سامشلاو ( )ܠܟ دوبع سامشلاو

 .ديعس فسوي بهارلاو
 هعم ناك يذلا روصملا طقتلاو ءراح بيحرتب لبقتسا امك عدو دقو

OMةيراكذت نوي. : 
 ١957 لوألا نيرشت 75

 ¥ ¥ ܙ
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 بلح ءامس تدبلت مويلا حابص نم فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف
 Ag gt رطم تاخز ءامسلا ترطما Gilda ةعضب دعبو AGES مويغلاب

 ةيقيقحو ةيوق ةروصب راطمألا ترمتسا cacy ءفصاع ءاوه اهبحصي
 ترث اننا ةعاس ةعبو ءوحلا انه ث «فصالاو ةركغ ةيداحلا تح

 .وجلا احص مث ءاليلق
 ١958 بأ ܙ

 بهارلا نارفعزلا ريد ىلإ ادئاع بلح رداغ «ةعباسلا ةعاسلا يف

 هجوت دقو  ةمالسلا هتقفار  بلحل هترايز ىضق نأ دعب ءايقناج سايلا
 ريدق نيبيصن ىلإ اهرداغيس مث «يلشماقلا ىلإ اهنمو ةكسحلا ىلإ ةرايسلاب
 .( نيدرام ) نارفعزلا

 ١958 بآ )

 ىلع مهلوصح ةبسانمب ءيضايرلا ءابهشلا يدانل ةلفح ترضح
 ةعاسلا يف كلذو «ءىلوألا ةجردلا ىلإ مهئاقتراو مدقلا ةركل بلح ةلوطب

1 3 

 تائيهلل نيلثمملاو نيعجشملاو نيبستنملا نم نووعدملا ناك كانهو

 cal yl رام ةسينك يف يلملا سلجملل Wine ءورك ريشب ديسلا مهنيب «ةيفئاطلا

 نوعربتي نيدوجوملا نم قيرف ذخأف ءمهدحأ عربت نأ ةفدص ثدحو
 .يدانلل

  5بآ ١958

 ةغلابلا لاقب نوديس ةموحرملا ةزانج انعيش ءاحابص ةرشاعلا يف

 Ka ja all يف لاقب ساموت اهنبا راد نم ءرثكأو ةنس ةئم وحن رمعلا نم

TV. 
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 .هماتخ يفو cal fl رام ةسينك يف لوألا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 راطفلاب بلح ؛نوعمش ابيلص نابرلاو ءاكز سويريوس نارطملا ةفاين رداغ

 .ةمالسلا امهتقفار ءاهريغو ندنل ىلإ اهنمو لوبناتسا ىلإ
 يروخلا موحرملا ةايحب تدوأ يتلا ةرايسلا ثداحل ادج انملأت

 ناك ثيح «قشمد نم هتدوع قيرط يف وهو ؛ةكسحلا نم سجرج سايلا

 ةليللا نم ةدحاولا ةعاسلا يف كلذو ءاليلق بلح نع دعبت يتلا ܘܐܘܒ
 ةمرجم ةرايس تءاجف oJ pill هترايس نم جرخ دق ناك هنإف ؛ةتئافلا

 نم لاصتالا مت «قيقحتلا دعبو «ةرايسلا رولبب (aul قلعف ;ca تمدطصاو

 هذخأيو قودنص هل لمعيل وردب ميركل ܘܰܐ ثيح ؛سقايرق نارطملاب كانه

 ¥ زومت ١957/8

 gal عم ܝܠ ةرك ةارابمب ( ءابهشلا يدان ) يضايرلا انقيرف زاف

 .عيمجلل حرفلا لمش امم «ىلوألا

١958 al ' 

 ابيلص نابرلا بألا «ندنل ىلإ هترايز نم ادئاع لوبناتسا نم لصو

 ىضقو «ةينارطملا يف لحو .راطفلاب Aas ؛ءيكريرطبلا ريتركسلا نوعمش

 .قشمد ىلإ رفاس يلاتلا مويلا يفو اهيف هتليل
 ؟ بأ )¥
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 .رهظلا دعب تبسلاو ةعمجلاو

 ١957/8 ناريزح 8

 ةلفح ةيكريرطبلا تماقأ ca gall ءاسم نم ةعباسلا ةعاسلا يف

 لاجر اهرضح .ةيكريرطبلا يف ةديدجلا ةيانبلا نيشدت ةبسانمب لابقتسا

 ءاضعأو ؛ةمئادلا ةنجللا (!aga فاضُي «نييحيسملاو نيملسملا نم نيدلا

 .اليل ةعساتلا ىتح تماد «نييندملا نم قيرفو ؛سدقملا عمجملا
TY4 ܪ 4 ناريزح  ( 

 دوفو ءاسؤر كرتشاو ؛يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ةيالمش دنع ) سادقلا نم ةعطق ةوالتب «ةمئادلا ةنجللا يف ةقيقشلا سئانكلا

 .ميوقلا هناميإ ىلع تلد «طابقألا نارطم ةدايس ةغيلب ةظع ىقلأو «( ءابآلا

 .عبر الإ ةرشع ةيداحلا يف انيهتناو «ةعساتلا يف سادقلا أدب

 ناميلس ذاتسألا ؛ةيبرتلا ريزو ةدايس انرز ؛ةرشع ةيناثلا يف
 دوبع ديسلا انعم انذخأو ءايانري نارطملاو سقايرق نارطملاو انأ :شخلا

 !Ligh‘ ويزولا لابقتسا ناك .هلاغشأ ضعب يف قشمد ىلإ لصو يذلا دادح
 ايس ܒ ܠ ءاطعإ وهو انبلط ةساردب دعو لب ءائيش انطعي مل هنكلو

 .هينايرسلا ةغللا سيردتل ررقت Lac ةدئاز

 راد يف كلذو «قشمدب يلملا سلجملا ةدئام يف ءادغلا ماعط انلوانت

AS. yallفصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يف كلذو . 

 \ ناريزح ١95957
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 ةالص دعب فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يف سدقملا عمجملا عمتجا

ve Lullلصو دق ناكو  Leadحبصأف ءاقول سوروقسويد نارطملا ةفاين  

 اكريمأو ايكرت ينارطم الإ ةنراطملا نم Gay ملو ALS ةنراطملا

 .رصم يف ايكريرطب ابئان نيعت يذلا مانهب سويسينويد نارطملاو

 ܐܣܟ ܡܫܪ سقط ةماقإ ررقتو ءرومألا ضعب يف عمجملا ثحب

Jayةيشربأ مض ررقت امك ؛نهاكلا لوانتي ال نأ ىلع ءرهظلا دعب سادق  
 نا اضيا ررشتو ON gins) ةسمخ ةدمل لصوملا نارطمل ىتم رام ريد
 نفدو تازانجلا روضح ىلع ىرخألا فئاوطلا عم انتاقالعب رصتقن

 .هريغو ليجنالا bel pal انفلكو انيعد اذإ اميف ؛ىتوملا
Gla VV143  

 لودج يف ثحب ء.رهظلا دعبو لبق نيتسلج سدقملا عمجملا دفع
 .هلامعأ

 \ ناريزح ١5578

 ءابابأ سيدأ رمتؤم نع ةفتبنملا ةمئادلا ةنجللا رهظلا دعب تدقع

 نارطملاو اكز سويريوس نارطملا اهرضح .ةيكريرطبلا راد يف اهتسلج

 نارطملاو «ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ةسينكلا نع مانهب سلوب سويروغيرغ

 يف ةينايرسلا ةسينكلا نع يندم صخشو نانهاك هعمو سبليف سليفويت

 سويسانثأ نارطملاو ؛ةيسكذوثرألا ةينمرألا ةسينكلا نع نابهارو ؛دنهلا
 نع ةنراطم ةثالثو بهارو ءسكذوثرألا طابقألا نع فيوس ينب نارطم

 ءاهلامعأ لودج يف ةنجللا هذه ترظنو ؛ةيسكذوثرألا ةيشبحلا ةسينكلا

 سيمخلا :ةيلاتلا مايألا يف اضيأ رهظلا دعبو لبق اهتاعامتجا تلصاوو
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 ةسينك ىلإ انهجوت Al SIS مورلا ةوعدل ةيبلت تهجوت ةعبارلا يف

 نم ةريفغ ريهامج اهتحاس يف عمجت ثيح ؛ةيزيزعلا يف ليئاخيم رام

 ديسلا ديدجلا كيلوثاكلا مورلا نارطم لوصو نيرظتنم سانلاو سوريلكالا

 بلح ةنراطم مهيلإ فاضُي «ةنراطم ةعبرأ هعمو لصوف ؛يبلدا سوطيفوان
 ريبك ناجرهم يف ىشمو ؛«ةيربحلا ةلحلا سبلو ةسينكلا لخدو مدرك
 ةملك ىقلأو هبيصنت ميسارم ترج كانهو ؛«ةبيلصلا يف ةيئاردتاكلا ىتح

Ate regeةسداسلا ةعاسلا يف انعجرو  cau llyهللا هففو . 

 ١9548 راذآ ١"

 ( ܥܫ( ܕ ) يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ءموصلا نم سداسلا دحألا

 /Lis /Yv تمسرو cal yal رام ةسينك يف فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 1G راكو الكرم

 (Sal ىتح فصنلاو ةنماثلا نم ةماسرلاو سادقلا لاط دقو

 .ةنالم ةسينكلاو ةعئار ةلفحلا تناكو .ءفصنلاو

 ١957 ناسين ¥

 ىلإ ةصاخ ةرايس يف نيهجوتم ls انكرت رهظلا دعب ةيناثلا يف
 ىلإ انلصوف «بوقعي هنباو هللا ركش هعمو سقايرق نارطملاو انأ ءقشمد

 ءابانرب نارطملا ةفاين انعم انذخأو تابطرملا ضعب انلوانت Gus ءصمح

 «ءاسم ةنماثلا يف ةيكريرطبلا ىلإ انلصو Cus .«قشمد ىلإ ܢܝܚܐ انلصاوو

 رامو ءسلوب سويروغيرغ رام :مهو ةنراطملاو كريرطبلا انديس اندجوف

 ءانيشعت دقو .بوفعي سلريك رامو col 8h سويسانتا رامو ءاكز سويريوس
 .ةديدجلا ةيكريرطبلا يف ةصاخ ةفرغ يف انم لك انمنو ءانرهسو

  11ناريزح ١957
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 .متيملا ىلع ةقرشملا ةظقيلا ةيعمج سيئر يردانج ردنكسا يماحملا متيملا

 تناك URN ةيعمج ءاضعأ نم قيرفو متيملا يف مدخت يتلا ةبهارلاو

 هتأشنأ يذلا ديدجلا ءانبلا ىلعو متيملا ماسقأ ىلع انجرفت «ةيدو ةرايزلا

 .انعجر ةعاس دعبو cAlll مهقفو ؛ةزجعلا ءاويإل ةيعمجلا
 £ طابش ١558

 .ضرألا ىلع كسمي مل نكلو جلث طقس

 ) 4 ܪ ^ طابش ¥

 (Leal تبهذ دقو ءسجرج رام هسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا
 ١/ £/ تمسر هماتخ يفو «ةنماثلا يف سادقلاب انأدبو .ءفصنلاو ةسداسلا يف

 .فصنلاو ةرشاعلا يف انيهتناو cel ds نيلترم ابلاط

 ءاهتوعدل ةيبلت ةيفافثلا ةلعشلا ةودن ةعاق ىلإ تهجوت ةعبارلا يفو
 ءيلود نوطنأ حارجلا روتكدلا نم lap ةديفم ةرضاحم ىلإ انعمتسا ثيح
 اذهل روصلا ضعب انارأ دقو «هتجلاعمو هضارعأو ناطرسلا ضرم نع

 رضاحمللو ةودنلل نيركاش ةينارطملا راد ىلإ انعجر ةعاس دعبو ءضرملا
 .هترضاحم يف احجان ناك يذلا

  vetراذآ ١9578

 ةعاسلا يف كلذو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 :(ܘܢܩܝ̈ܕܘܦܐ) نييلئاسر ةسمامش ةعست تمسر .هماتخ يفو ءاحابص ةنماثلا

 .فصنلاو ةرشاعلا يف انيهتناو ةيهيجوت ةيوبأ ةملك مهيلع تيقلأو

 .مهضعب ةينارطملا يف ينراز



( 444 _ 

 يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو .ةيداليملا ةنسلا لوأ ديعب انلفتحا

 .نينمؤملا ضعب ةئنهتلل ينراز .مارفأ رام ةسينك
 .دحألا سمأ ديعسلا رطفلا ديعب ايروس يف نيملسملا انناوخا لفتحا

 .اضيأ مهريغ امبر مويلا اولفتحا نانبلو رصم امنيب
 ١557 يناثلا نوناك ١

 نيديسلا مهسأر ىلعو cols pall يح ةسردم ةنجل اليل يدل عمتجا
 ضعب نوعمتجملا شقان ءيلملا سلجملا نم رولك ريشبو يجيالق قيفوت

 .ةيسردملا رومألا

 اليل ةرشاعلا ىتح فصنلاو ةعباسلا نم عامتجالا دتما دقو
 ١557 يناثلا نوناك 4

 يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقلف ءلاعسلاو حشرلاب يتباصإ مغر

 .فصنلاو ةرشاعلا يف انيهتناو «ةعساتلا ةعاسلا يف cal al رام ةسينك

 .لكيهلل حيسملا ديسلا لوخدو خيشلا ناعمس ديع وه
 ١957 طابش '

 كيباديلا 3 نئانثلا' ساذقلا 7 فصنلاو ةربقاعلا ىف تبق

 يف Libs ؛ةسردملا ةنجل نم يلسودرك ناج Gp gid روداو Us ناهرب
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 ىلع نوفرشي نيذلا بناجألا نيبيطلا سانألا دوهج انربكأف ܬܨ ܠܝܵܬ نيذلا
 .هنولوميو ىفشتسملا

 . رهظلا دعب ةريخألا اهتسلج ةنجللا تدقع

 ١955 لوألا نيرشت ¥

 :نييندملا ةنجللا ءاضعأ سدقلا رداغ رهظلا لبق ةرشاعلا يف

 لامكتسال مانهب سلوب سويروغيرغ نارطملا ةفاين يقب امك انأ تيقبو
 .سدقلا يف مويلا انيضق .ةلتحملا ةقطنملا يف تاقيقحتلا ضعب

Cy pd 4؟ 35 لوألا  

 انعلطو ةنماثلا يف سادقلا أدب «ةمايقلا يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .ةلملا ءانبأ نم قيرف يسقرملا ريدلا يف انراز .فصنلاو ةعساتلا يف

 .سدقلا يف انموي انيضق

 55١ه لوألا نيرشت ١"

 ةفرغ بناجب ةريبكلا ةفرغلا يف كلذو ةينارطملا يف ةقرس تعقو

 celine ةسداسلا وأ ةسماخلا نيب ةعاسلا يلاوح قراسلا مدقأ ثيح «نوفلتلا

 اهيف ام رثعبو «ةمعلل ةنواعملا ةمداخلا يرامب ةصاخلا ةنازخلا علخ ىلع

 .اهنادزج يف اهدجو ةيروس تاريل سمخ الإ ذخأي ملو ضارغأ نم

 تيكاج بيج نم قراس قرس دق ؛ةيضاملا Al يف قبس دقو

 .ةطارف رثكأ وأ ةريللا نم ءزجو ةيروس ةريل نيرشع فيصان صاوقلا

 هالعأ هتفرغ يف نوعمش سامشلا ريرس رثعب مويلا قراس نأ امك
lyذخأي مل هنا رهظيو يناقوفلا نولاصلا حتف هنا امك ءائيش ذخأي  gd 

 95١ه لوألا نوناك ٠"
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 تنك oil قئاسلا اهقوسي ناك ةصاخ ةرايس يف قشمد انرداغ

 جروجو رونلا دبع لامجو ناربج نوطنأ يماحملاو ( بلح نارطم ) انأ
 ءءاضعألا ةيقب انقبس دق ناكو ءرهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف كلذو ؛ينايرس

 00107 ىف ܣ 0 ىلإ 5

 هيعمج نم قيرف انراز ءاشعلا دعب .يسقرملا ريدلا يف انتليل انتب

 | .اعيمج انمودقب نيبحرم سقرم رام

 ايئان فلج سلوب سويلوي نارطملا :دجوي يسقرملا ريدلا يف

 ءوترام سرطب ئدتبملا بهارلاو وريش حيسملا دبع نابرلاو كريرطبلل

 طابقألا ةسردم يف نوسردي بالط dened yc pall نامجرت هسمش ميلسو

 ةخابط دجوي امك ؛ريدلا نم نولكأيو نومانيو يسقرملا pall باسح ىلع
 .رخا مداخو

 ١95٠5 لوألا نيرشت 75

 قيرف نيعتو ءاهئاضعأ لماكب ةنجللا تعمتجا احابص ةرشاعلا يف

 كنبلاو ينامثعلا كنبلاب لاصتالل رخا قيرفو «ريدلا تاباسح قيقدتل مهنم

 .امهيدل ةدوجوملا ريدلا لاومأ نع امهنم راسفتسالاو يراقعلا

 دارم ىسيع ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط لوانتل ةنجللا تيعد

 .ةفيطل ةرهس انيضقو انيشعتو اليل انبهذف ءيكورام
  VVلوألا نيرشت ١952٠

ial,سويلوي رام نارطملا ةفاين ةلئسأ تهجوو ءاهلامعأ ةنجللا  
 × بياع ell ىف يكريزاطبلا هيئانلا فلج سلوب

 ىفشتسم يكورام دارم ىسيع ديسلا نم ةوعدب انرز رهظلا دعب

 ىضرملاب ةيانعلا ةيفيكو ىفشتسملا ماسقأ ܐܢܐ ܨܐ ܨܕ (co gael انحوي سيدقلا

 ره
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 دعب ةسلج يفو ءرهظلا دعبو لبق هتاسلج سلملا سلجملا لصاو

 دعب رقأف ةيذيفنتلاو ةيلاملا ةنجلل ماظن عورشم يلملا سلجملا شقان ءرهظلا
 ܒ 7 ب57
 لامجو ܐ ܢܟ نوطنأ ذاتسألا ةداسلاو بلحو ةريزجلا انارطم ؛كريرطبلا

 .ينايرس جروجو يكورام ىسيعو رونلا دبع
 ١5528 لوألا نيرشت ¥

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 هذهب ةملك ىقلأو /VAOV ) ܝܝ TV هسولج ىركذ ةبسانمب ءقشمدب
 .ةبسانملا

 ةيلمع ةبسانمب ,ءيلاطيالا ىفشتسملا يف يدوبع قيفش ترز
 .ءافشلا هل تينمتو ؛هل ةيحارج

 ماعط لوانتل كريرطبلا ةسادق ةوعد ظفاحلا نيمأ قيرفلا ةدايس ىبل

 يتفرعم مدعل نظأ ام ىلع ءارزو ةسمخ اهرضحو «ةيكريرطبلا يف ءادغلا

coal!ىتح ةيناثلا نم كلذو ءقشمدب يلملا سلجملاو ماعلا يلملا سلجملاو  
 .ةثلاثلا

 ١558٠ لوألا نيرشت 4

 دبع لامج ةداسلا عم دادغبو بلح ينارطم باهد ررقت دقو «هلامعأ لودج

 ينايرس جروجو ناربج نوطنأو يلايح ىتمو يكورام ىسيعو رونلا
 | 3: 15:0 0 ىلإ نرش كرد

 ١552٠ لوألا نيرشت ¥ ܘ
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 , ld pla dell 5 Julنيقللا درو لف 70» ±

 .رونلا دبع لامجو يلايح ىتمو يكورام ىسيع ةداسلاو اكز نارطملا

 .اهنع ريرقت عفرو ةيكيريلكالا ةسردملا ةرايزل
 ٠ لوألا نيرشت ¢ \ 4 |

 3700 ةسردملا ىلإ ءسجملا نم ةنيتعملا (Lint عم تبهذ
 ةعاسلا يف يكورام ىسيعو رونلا دبع لامج يترايس يف انهجوتف ةلحزب
 نابرلا بألاب انيقتلا ثيح .ةسردملا ىلإ ةرشاعلا انلصوف ءاحابص ةنماثلا

 دعبو «لاملا ريدم ءاموت ليئافور سقلا بألاو ؛ةسردملا ريدم اكاس قحسا

 .ةوهقلا انبرش ثيح ليئافور بألا ةرايزو ءاهيف ءادغلا لوانتو ةسردملا دقفت
 ةعبارلا يف قشمد ىلإ انلصوف ةثلاثلا مامت يف قشمد ىلإ نيعجار انلفق

 ܪ
 ىلإ عمتساو hide يلملا سلجملا دقع رهظلا دعب ةسماخلا يف

 يف اوضع سلجملا ينبختنا ءسلجملا هشقانو ءايهفش ةسردملا نع انريرقت

 .سدقلا يف رومألا ضعب سردل ةنجل
VAIO لوألا نيرشت "١ 

 نارطملاو انأ انكو 641s رارصاب هدبع ريمس ديسلا راد تنرز

 انعجر «نيتعاس ءاضق دعبو «LL نارطملاو اكز نارطملاو مانهب سلوب

 .ةيكريرطبلا ىلإ
 ١ ܪ ܘ لوألا نيرشت ¥ ܙ
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 يف ةنامر يبا عراش يف يمع نبا حيسملا دبع راد ىلإ تهجوت

 ىتح كانه تيفقبو «ناريا ةرافس اهيف يتلا ةرامعلا نم يناثلا قباطلا

 .اهيف تمنف ؛ةيكريرطبلا ىلإ حيسملا دبع ينعجرأ مث ءابيرقت ةرشاعلا

VA95١ه لوألا نيرشت  

 اهايض ܫܒ نم رهلظلا لق ܘܟܐ ماعلا tall ܠܒܒ( ܢܐܒܕ
 .ءاسم ةعباسلا ىتح ةعبارلا نم رهظلا دعبو ءرهظلا لبق ١١ لا ىتح

 ءاهقطنملو اهل انررس ءسلجملا ءاضعأ نيب ةديدج هوجو ترهظ
 نم يسوأ يباك «ينايرس جروج ؛ناربج نوطنأ ذاتسألا :ةداسلا مهو

 .دادغب نم يدوبع رينمو ءلصوملا نم يلايح ىتم سامشلاو ءقشمد

 .ضرم ورك ريشب نإف ءرفص بلح نم مه «نويندملا ءاضعألاو

 نع .؛ينايرس ܨ ܨ ܕܒ رمسأ حيسملا دبع قشمد نم ؛لغشنا رولك ناجو
 انح توريب نع cals وكلم ةلحز نع ءاماحم ناربجو يسوأ يباك تايذم
 نع ءرفاسو هضرمل ately ةسلج رضح يذلا يكولم ميركلا دبعو ودبع

 نع ءاهزن ميعن هامحو صمح نع .راجن سايلاو نوعمش )ܨܘ ةكسحلا

en a ealܠܒ رو ناني ع  sil eeريس  
 :مه ةنراطم wane ) £ عومجملا ءيكورام ىسيع نامع نع ؛يدوبع

 سويطالم رام .ءسجرج سويسينويد رام ءسقايرق سويتاطسوا رام

 رام ءاكز سويريوس رام Lig سلوب سويروغيرغ رام ءابانرب

 رام ؛مانهب سويسينويد رام ؛بوفعي سلريك رام ءاقول سوروفسويد
 .فلج سلوب سويلوي

 95١ه لوألا نيرشت 8
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 دوهيلا نوربتعي نيملسمو نييحيسم نم عيمجلا نا cals ناكو

 يف ظعولا امأو ءاعم نيملسملاو نييحيسملا مهتت نيطسلف ناو ؛نيمرجم
 امأو ءبسانم ريغف ةريسملا يف كارتشالا امأو ءنوكيسو ءنكممف سئانكلا

 عم اذه agendas عمجملا نا رابتعاب كيلوثاكلا نم ةبولطم يهف تايقربلا

 مدعل افرشم افقوم اوفقو اعبط نييقرشلا مهتكراطبو مهتنراطم نا ملعلا
 .ةئربتلا ةقيثو رارقإ

 .اندعو انفرصنا فصنو ةعاس ماد ظفاحملاب عامتجا دعب ادكهو

 1410 لوليأ 4

 ةودن رفم ) ديدجلا اندبعم يف يتدوع دعب سادق ܣܢ ترصضح

 لفتحا «هديدجتل اهفقس انيده يتلا مارفأ رام ةسينك نم الدب ( ةيفافثلا ةلعشلا

 .عباصألا ىلع نودعي نولصملا ناك ءشهند ميهاربا Guill سادقلاب

 ) 4 ܪ ܬ لوليأ ٠

 ةدحاولا يف اهيلإ تلصوف ءاحابص ةنماثلا يف قشمد ىلإ تهجوت
 .ماعلا يلملا سلجملا تاسلج روضحل as pp bl يف تلزنو ءابيرفت

 ؛هتاسلج ىلوأ ماعلا يلملا سلجملا دقع رهظلا دعب ةعبارلا يف

Leek pay a yc gal jay) a 

 يف يكريرطبلا بئانلاو قشمد يف يكريرطبلا بئانلاو قشمدو ءلصوملاو
 باصتنلا لامتكا لوح شاقن ىرج ء«نييندملا ءاضعألا نم ”١ و ءسدقلا

 يكل سقايرق نارطملا ةفاينل ةيقرب تيطعأ ؛ماظنلا ليدعتو «ينوناقلا
 .ابيرقت ةسداسلا يف انيهتنا ءرضحي
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 كرمجلا ىلإ انهجوتف ءرفسلا تازاوج ةلماعم ءاهتناب انلعم ليئاربج نابرلا
 si دع املا لك NS كح

 ثيح ؛.يلشمافلا قيرط نع ةيكرت نم انعلطو «نيعدوملا انعدو مث

 هتسادق راظتناب .هتعامج نم قيرف عم سقايرق نارطملا ةفاين اندجو

 .انمنو انيشعتو انيدغت ثيح ,يلشماقلا يف ةينارطملا ىلإ انوذخأف «هيقفارمو
 ) 4 ܪ ܬ لوليا '

 ىلإ انلصوو «يلشماقلا انكرت ارجف فصنلاو ةشلاثلا ةعاسلا يف

 3 ىلع all reall ol jgle فيحتلا و ةرشع ةيداحلا ىف بلح

 at colaall slab Lily نيويطالام- نارظملا ةقاينو adalat لوا

 .ريفوشلاو صاوفلاو ريتركسلا ةيشاحلا امهعمو ارفاس

 ىلإ اهنم رفاسيل اكز سويريوس نارطملا ةفاين يلشماقلا يف انكرت
 ريد نم رفاس دق ناكف سلوب سويروغيرغ نارطملا امأ .راطقلاب لصوملا

 نارطملا يكريرطبلا بئانلا اما .ليئربك رام ريدل انترايز لبق نارفعزلا

 ارهش درونيع يف اضيأ هلهأ ةرايزل نيدرام يف يقب دقف ءبوقعي سلريك
 ܝ

 ) 4 ܪ ܘ لوليأ *

 ءدامض بلاط ذاتسألا بلح ظفاحم نم بلط ىلع ءانب ةرشاعلا يف

 ناكو (cp SY فئاوطلا نع نيلثمم عم .هبتكم يف ظفاحملاب تعمتجا

 دعوم برقل ارظنو «حيسملا مد نم دوهيلا ةئربت Aas نع ظفاحملا ثيدح

 وأ انم lb ؛يكيلوثاكلا يناكيتافلا ينوكسملا عمجملل ةعبارلا ةرودلا حاتتفا

 ةيملس ةريسم يف يشملاب كلذو ءايبعش امعد كيلوثاكلا نم بلط يرحلاب

«ola,سئانكلا يف ظعو عم «ناكيتافلل تايقرب ءاطعإ عم . 

 ¥ ܘ
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 شوح يف Leal سيدقتلاو كلذو «يهلإلا سادقلاب هتسادق لفتحا مث
 .ريفغ بعشلاو ةريغص pall ةسينك GY كلذ ءريدلا

 .ريدلا اورداغ دق يلاهألا رثكأ ناكو ءريدلا يف اضيأ هذه انتليل انتب

wl ¥ 44 ܪ ܘ  \ 

 انلوانت ثيح تايذم ىلإ انلصوف ءرمعلا ريد انكرت حابصلا اذه يف

 يلاهألا نيعدوم تايذم انكرت ةثلاثلا يف ينعأ رهظلا دعبو «ءادغلا

 ريد ىلإ انلصو مث ءاليلق انحرتسا ثيح ثلق ىلإ انلصوف .اهفقسأو
 .ًءاسم ةسداسلا يف نارفعزلا

 | 4 ܪ ܬ بآ ×

 ديسلا نم تناك ءاشع ةلفح رخآو «نارفعزلا ريد يف مويلا انيضق

 .( وبط ) زانيا تمكح
 ةسادق نيدرام يف ماعلا نمألاو ةطرشلا ريدم مويلا راز

 هتسادقب بحر ءرظنلا ديعب قالخألا ثمد وه لجرلا اذهو ؛كريرطبلا

 ضعب لاسرإب دعو «نيدرام هتسادق ةرداغمب ale نأ دعبو !Ail تاملكب
 .دودحلا ىتح هتقفارمل نمألا لاجر

 ) 4 ܪ ܘ لوليأ ١

 ينعأ ةسداسلا ةعاسلا مامت يف هتسادق عم نارفعزلا ريد انرداغ

 ابتلزق قيرط نع نيبيصن ىلإ نيهجتم «يفيصلا انتيقوت بسحب ةعباسلا

 دعبو ؛هتسادقل نيعدوملا روهمج عم نيبيصن ىلإ انلصوف (( نمرأ لت )

 دانع ؛تقولا ضعب ةحارتساو نيبيصن يف هحيرضو بوقعي رام ريد ةرايز



 ) 4 4 ܘ _

 بعشلا هلبقتساو 1 ليديا ) خزا ىلا تايذم هوقفارمو هتسادف رداغ

 بعشو مومعلا يعدملاو ماقممئاقلا مهتمدقم يفو ءايبعش الابقتسا كانه

 .هيدلبلا سيئرو يسيئر

 .هسينكلا شوح يف كانه انتليل انتب
 | 4 ܪ ܘ بآ ¥

 ضعبو ةيدابلا سيئرو مافممئافلا ترز ءمهريغو Sted عمتجا

 .خزا يف نيلوؤسملا
 0 ليت ربك رام ريد هاجتاب خزا انكرت ء.رهظلا لبق ٌهرشاعلا يف

 نيربساب ةيرق يلاهأ عمتجا ثيح ءيراص ةيرق يف انفقوت دقو ( رمعلا
 .نيتلاو رخافلا بنعلا انلكأو .هتسادق اولبقتساو

 يلاهألا انلبقتسا ثيح ؛(نديم) ةيرق ىلإ رهظلا دنع Likes مث

Aves ÷ 5 Yuiمهتيرق يق ءادغلا ماعط انلوانتو . 

 اهنمو نيمترق ىلإ انلصوو .؛ةيرفلا انكرت رهظلا دعب هثلاثلا يفو

 ةتس وحن هيف عمتجا ثيح ( رمعلا ريد ) ليئربك رام ريد ىلا باودلا ىلع
wy |نم ١ نم صخش  spallتايدمو  ooلويناتساو زيزعلاو . ܡ . 

 .انتحا رتسال 565 يتلا ةفرغلا ܨ ىلا انلصو ديهجلا دهجلابو

YA١ "5 با  

 صمحو بلح ةنراطم هنواعب «نوريملا سيدفتب هتسادق لفتحا

 امأو ؛:ةحصلا لتعم ناك دقف يكريرطبلا بئانلا امأ ءتايذمو لصوملاو

 .سيدقتلا ءاهتنا دنع نيدرام نم لصوف نيدرام نارطم
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 اهنألو ؛«تايذمب ينومشت رام ةسينك يف كريرطبلا ةسادق لفتحا

 .شوحلا يف سادفلاب انلفتحا دقف نوريثتك نونمؤملاو ةريغص

 .ىرقلاو لتسأو تايذم نم ريثك روهمج هتسادق راز
YY4 ܪ ܘ بأ  ( 

 دبع سقلا اهنهاكو ءينومشت رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 .تايذم يف ةنراطملاو هتسادق عم مويلا انيضق ؛هجلوك هللا

 دادغب ىلإ هرداغيل :«نارفعزلا ريد ىلإ سلوب نارطملا ةفاين عجر
 .راطقلا يف

 .تايذم راوجب موهوربا رام ريد انرز
 ܙ 4 ܪ ܘ Gi ܙ ܙ

 .نينمؤملا نم روهمج عم سادقلا انرضح .هللا دبع سقلاو نيديا
 1410 بأ ¥ £

 سئفلا اهنهاكو ءلبرش رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب هتسادق لفتحا

 .يكلم سفلاو بوفعي
  Yoܪ ܘ بآ 4 )

 يأ (ܐܝܢܣܟܐ) ايانسخا رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب هتسادق لفتحا

 .ريفغ روهمج سادفلا رضحو يجبنملا سونيسكليف رام

 | 4 ܪ ܘ با 5

 ¥ ܘ ܀
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 .اضيأ ةنراطملاو اذهب هتسادق لبقف ؛ةسينكلا ةحلصمل

 \ 4 ¦ ܘ با 4 ١

 05 Sas ܐܢ 7 نم لصو مويلا اذه يفو all» يف هانيضق

 .مهب تررسف ءاهجوزو ةديجم !AUS ةنبا ةيكزو هتجوزو يلاخ
Varo ly. 

paleهعمو تايذم ىلإ اهجوتم نارفعزلا ريد هتسادق بكوم  
 فلخت دفف ܨܢ ܙܝ نارطملا ادع ام ¦ ܒ نوروكذملا ةنراطملا

 ماعلا قيرطلا ىلع هوافاب يلاهأ انلبقتساف ةرايسلا يف انررم دقو ؛هتخوخيشل

 ءاملاو ؛نبللاو بنعلا انل اومدقو ؛تارتموليك هعضب مهتيرق دعبت ثيح
 رهظلا لبق انلصوف (ct lad ترداغ .هتسادق ن نم اوكرابت نأ دعبو ءدرابلا

 ةدايس مهمدفتي ءاهارقو تايدم دوفوو يلاهألا انلبقتس دسأ ثيح ܝܥ ىلا

 .ثلق يف انحوي رام ةسينك يف ةالصلا ܠܫܢ ܕ ؛ةنهكلاو سيناويأ فقسألا

 ةرايزل عيمجلا مدقتف ؛نيريثكل عستت ةميخ Gael ثيح ةناخناويدلا ىلإ انعلظ
 .ءادغلا ماعط لوانتو ةحارتسالا تناك اهدعبو هتسادق

 تايذم ىلإ انلصو ءرهظلا دعب ةيكرت تيقوت ىلع ةشثلاثلا يف
 رام ةسينك ةسينكلا ىلا انلصو cola YI ةرثك نم ديهجلا دهجلابو

 ةنماثلا ةعاسلا ىلإ اذكهو ؛هتسادق نم كربتلل نونمؤملا رهمجتف ؛ءينومشت

 نادل فيصتلاو

 | 4 ܪ ܘ با ' ܙ
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 يف نايرسلا صالخإ ىلع ىنثأو انب بحرف ءايدو يكرتلا دئاقلا لابقتسا
 .ماقملا انرداغ رثكأو ةعاس فصن دعب ينعأ ةوهقلا برش دعبو ءايكرت

 مث «نادلكلا ةسينكو سكذوثرألا نمرألا ةسينك ىلع انجرع مث

 مث ؛ةيروهمجلل ًاسيئر حبصي نأ لبق كروت اتأ هيف حيرتسي ناك يذلا رصقلا
 .ةحارتسالاو ءادغلا ماعط لوانتل ةسينكلا ىلإ اندع مث ءانتربقم

 ةصاغ اضيأ ةسينكلا تناكو «بوقعي رام ةسينك يف هتسادق سّدق

 .ةيبرعلاب هتملك ىقلأو «ءنيلصملاب

 | 4 ܪ ܬ بأ ) ܪ

 ىلإ ادئاع ؛ةنراطملا عم ركبرايد هتسادق كرت ءاحابص ةعباسلا يف

 همزع ببسب ريدلل انتففارم نع دادغب نارطم رذتعا دقو «نارفعزلا ريد

 .دادغب ىلإ راطفلاب مويلا رفسلا ىلع
 هتسادق لابفتسا يف ناكو «نيتعاس دعب نارفعزلا ريد ىلإ انلصو

 رونلا دبع ةسائرب لوبناتسا دفو مهنيبو ءراوزلا نم ريدلا يف ناك نم

 .نيديا وربك سقلا نع مهفالخ يف رظنلل «نيديأ
 لجسو «نيعزانتملا لوبناتسا يدفو ىلإ ةنراطملاو هتسادق عمتسا

 jog لك هاف اي © نيش ܘ.
  GI VYܪ 4 )

 سامتلا ىلع ءانب creat لوبناتسا ةسينك فالخ .ريدلا يف هانيضق

 بوقعي مدقت دقف لكشلا اذه ىلع ءليصأ ميهاربا همعزتي يذلا قيرفلا نم

 bij pe دقو 75515 > 0575 ةسادق ىلا سامثلاب 5 فشان

 يف رارق Gl اوردصت ال نأ ؛مكئيجم ىتح فالخلا انديمجت pad نيفلاخم

 اذإف «مالسلا لالحإل ىعسنو لوبناتسا ىلإ دوعن يكل ؛نيديا وربك سقلا قح

 ¥ ܘܕ ¥
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cs Gila لك Ul دقو chad عم GIS cgay Ui 5333 49 Gall 
 .نمؤملا بعشلا

 GY gM ماقم ىلإ هتسادق لبق نم دفو عم تبهذ ةدحاولا ةعاسلا يف

 ماعلا نمألاو ةطرشلا ريدم هترضحب ناكو ءركبرايد يلاو انرز ثيح

 .ةيدو ةرايزلا تناكو
Libsܙ ܠܫܠ( ةديسلا لافتنا ديع ةالص «ءاسملا ةالص  celتناكو  

 dial رريعس ee ةييكلا
Varo بأ ١4 

 لفتحا دقو ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلا أدب ةعساتلا يف

 ةينايرس ةملك ىقلأو .ةسمامشلاو سوريلكالاو ةنراطملا هنواعي هب هتسادق

 اهدعبو ءلانوك زيزع سقلا ةيكرتلا ىلإ اهمجرت ؛ناكملاو فرظلا بسانت
 9:39 Sythe, diy AB 3 )01 33:40 ىقلا
 .سادقلا

Canad alld Ul Liةسينك ىف ارم  gleةرواجملا .يهورسلا بوقغي  

 بوقعي رام سيدقلا تافر هءارو يذلا حبذملا ىلعو ؛ءارذعلا ةسينكل
ges pull 

  Luis GJةديسلا  ol phaنيسيدقلا هافرب ةيدغ_ركبرايدب 1:
 يف تناك اهنا لاقُي ءادج ةميدق يهو .ةيسقطلا بتكلابو ةيسنكلا يناوألابو

 ( 4 Sool Boul acyلكلا  ydsرك تلا ܒ

  toܪ ܘ ܝܢ[ 4 \

 ودروا لوق ةرايزل دفو عم تهجوت ءرهظلا لبق ١١ لا ةعاسلا يف
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 دقو .يهلإلا سادقلاب يسركلا ةسينك يف كريرطبلا ةسادق لفتحا

 لصوملا نارطمو دادغب نارطمو بلح نارطمو تايذم نارطمو نيدرام
 يف يكريرطبلا بئانلا سلريك نارطملا ناك دقو .هامحو صمح نارطمو

 ريد يف ةنئاكلا يسركلا ةسينك يف ةسلج دقع .نيدرام يف قشمد

 ليئاربج نابرلا ةماسرو «لوبناتسا فالخ ةيضق ايئدبم ثحبو «نارفعزلا

 | 4 ܪ ܬ بأ ܙ '

gd culeنارفعزلا ريد  ol jah)ܨ ܢ  
 .ليئربك رام ريد

 انمقو ءابانرب نارطملاو اكز نارطملاو GI نيدرام ىلإ انبهذ

 فطل نكي اناباقن 003 ايذيسو اذه 5:35 ماك دقو ةتطتفلا دئاق ىلإ ةرايزب

 .ةقداصلا ةليبنلا هفطاوع رهظأو

 ܗ كيلوثاكلا نايرسلل ءارذعلا ةسينك ىلع Ua ye مث
 Vato بآ ܙ ܙ

 Bi ys ܠܟܢ ةسادق بكوم رداغ «مويلا حابص نم ةعباسلا ةعآسلا ىف

 صمحو بلحو نيدرام هنراطم هقفاري ءركبرايد ىلإ نارفعزلا ريد نم
 ]+[ ةفاسملاو «( يكريرطبلا بئانلا ) قشمدو لصوملاو دادغبو
 ةسينك لخدم يفو ءابيرقت نيتعاس دعب ركبرايد ىلإ 1000

ps ys)انآ  ) col yallهتسادق ةسمامشلا لبقتسا  Vadءايوتي.  Bb tgp jel 

 هملك دعبو ؛ةسينكلا لخدف .ةيبلقلا ةيونبلا مهفطاوعو ةيبلقلا مهتبحم نع
 ًتدعأ ثيح ةناخنارطملا ىلإ علطو ةسيئكلا نم جرخ ؛ةالصلاو ركشلا

Yo. 
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 .ينومشت رام ةسينك روس تحت نم قيرط يف نيدرام ىلإ انهجوت
 يهلإلا سادقلاب هتسادق لفتحا ثيح ءاديهش نيعبرألا ةسينك ىلإ انلخدو

 سادقلا دعبو ءابيرقت نييحيسملا عيمج اهعتمتسا .ةبحملا نع ةملك ىقلأو
 هراز مث مهضعب نم بيحرتلا تاملك ضعب هتسادق لبفت داتعملا حايزلاو

 .ءاسملا ةالص دعبو «ةينارطملا ةدئام ىلع ءادغلا ماعط انلوانتو .عيمجلا

 ناك ثيح .؛فيصان نب فشان بوفعي ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت

 .اصخش نيسمخ وحن نووعدملا

 نع دعبي ثيح نارفعزلا ريد ىلا اندعو نيدرام انكرت ةرشاعلا يف
 .تارتموليك 4 نيدرام

 ) 4 ܪ با(

 :نينمؤملا .لابقتسا يفو ناتسبلا ىف «نآنفعزلا ريد يف ةانيضق

 ةديرف هتجوزو يلاخ نبا قيفشب نيدرام ىلإ انلوصو ܠܠܘ تيفتلا

 نم ءاج يذلا بيدأ هقيقشبو ja jell نم يكزو تييلوجو بيبح هدالوأو
 «لويتاتسا

 ةردنكسابو .هتيب لهأو يلاخ نبا قيفش امحا نبا مارفأ ديسلاب مث

 . .... و زدليو سايلا اهدالوأو دحألا دبع اهجوزو يلاخ ةنبا
 ١و 50ه ܚ | 4

 انأ ءبوقعي رامو ةديسلا يريد ىلإ مويلا اذه رجف يف ةرايزب انمق

 انلزنو ءبعشلا نم قيرفو ءابيلص نابرلاو اكز نارطملاو ابانرب نارطملاو
 .ريدلا ܒ ناتسبلا يف راهنلا انيضق «تاغاس ثلث دعت

 ١ 5 با ١
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 بوقعي رام ةسينك يف ىهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا
 ةسينكلا تناكو ءابانرب سويطالم نارطملا هنواع ءيلشماقلا يف ينيبيصنلا

 كرابو ؛يلجتلا ديع ىلع ةملك هتسادق ىقلأ دقو «نينمؤملاب ةصاغ
 ردم هلا

 ايف يلشماقلا هتسادق بكوم رداغ ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف

 يداع شيتفت دعبو (co gant انلخدف «تايذمو ركب رايدو نيدرام ىلإ ةرايز

 فقسأ ةدايسو نيدرام نارطم ةفاين انراظتناب ناك ثيح ءدودحلا ىلع

 ىلإ انلصو ؛ةرايس نيتس وحن يف نينمؤملاو سوريلكالا نم قيرفو تايذم
 اوناك (Cpl نينمؤملا نم ؛هتسادقل لفاح لابقتسا ىرج ثيح نارفعزلا ريد

 .ريدلا يف اوعمجت دق

 يف اهانعطقف ءارتموليك نيتس وحن نارفعزلا ريد نع دعبت نيبيصن
 metas وجت

 ` ܐܡܠܐ Sag ةماشعلا ءاعط انلوات هكيادت نم نيتموملا كرت دعب

 .رفسلا ءانع نم نيحيرتسم انمن
 لم Spall | )ܒܦ !رظتنم يلشماقلا يف لصوملا Gh plas ةفاينا ىقب

 .بلح يف ايكرت لصنق
 ܙ 4 4 ܬ بآ 5

 رام ةسينك نم يلامشلا لكيهلا يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دق

 .صمح نارطم ةفاين يسيئرلا حبذملا يف يهلإلا سادقلاب لفتحا دقو ءايننح

 .تاهجلا لك نم دوفولاو نينمؤملا لبقتسي هتسادق ناك ءاسملا ىتح
 | 4 ܪ ܬ بأ ¥

¥ SA 
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 وأ GN YO لا دودح يف يه ةردقملا تاقفنلا نأ زوك سايلا لاق

 .ةيروس ةريل فلأ ¥ ܀

 ةسينكلا عم نهدي نأ ىلع Ay yg ةريل Gall لمعلا اذهل تعربت
 .يبتكم ةفرغ

 VQ ܦ ܘ رومت ¥ ܀

 £ ܘ 31:05 يف يلع ىلإ 0: Gage sg he نارطملا

 (aia) ys كريرطبلا ةسادق ارظتنم «ةينارطملا يف اره ܟ >: `

 .تايذمو ركب رايدو نيدرام ةيكرت تايشربأ ىلإ هترايز يف
 ) 4 ܪ ܘ | ܐ

 Zi ` 7 هتسادق عم age i hyped Gala ةعاسلا_ىف

See pallصحو  daryىلإ .ةيكريرطبلا ` عم 0 ةرايس ىسف  

 ةدئام ىلع «ءادغلا ماعط انلوانت ثيح ءروزلا ريد يف نيرام .«يلشمافلا

 dane g هكسادق لزت 395 35 ىف نيام )05 ىلإ شبلا انلضاو

 .ةديدجلا سجرج رام ةسينك ةرايزل لصوملا نارطم

 سقايرق نارطملا ةفاين مهمدقتي نيلبقتسملا نم ةرايس نيرشع نم ܨܠ
 ةسينكلا يف ركشلا ةالص دعبو .بعشلا يمدقتمو هسوريلكا نم قيرفو

 انمنو ؛ةينارطملا يف بعشلا ةدئام ىلع ؛ءاشعلا ماعط انلوانت ةحارتسالاو

 1470 (uj ܘ
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 دعبو ؛يهلإلا سادقلا ءسوبوف رتسملا يكريمألا قرشتسملا رضح
 رام ةسينك بتك هانيرأ ءكريرطبلا ةسادق ةيصوت ىلع ءانب «سادقلا

 اهيلع عالطالا بلطف ؛ريبكلا ليئاخيم كريرطبلا خيراتو ؛ةيسنكلا سجرج

 .ةسينكلا ليكو فارشإب نوكت نأ ىلع انيضرف gyal ةرم
 ) 4 ܪ ܘ زومت ١١

 جروج ةداسلا ينم ةوعد ىلع ءانب يدل عمتجا «يناثلا سادفلا دعب

 وبعش اربج ارضاح ناكو ءزوك سايلا ؛حالش عيدو ءورك ريشب ءرازاع

 ديسلا ردقف ءلام نم اهل مزلي امو ةسينكلا ميمرت نع ثيدحلا ىرج دقو
 ررقتف ؛ةيروس ةريل فلأ ٠١ وأ 55 لا نيب مزاللا لاملا زوك سايلا

 :ةسينكلا يف نلعي نأ ىلع ؛يلاحلا زومت VV نم ارابتعا لمعلاب ةرشابملا

 Lal ؛ةسينكلا لجأ نم نينمؤملا نم تاعربت عمجب ناجل وأ ةنجل رشابتل
 .ةريبكلا ةسردملا ةعاق يف ماقتسف ةالصلا

  VAܪ ܘ زومت 4 \

 عيدو :ةداسلا اهرضح .ةسلج مارفأ رام ةسينكل يلملا سلجملا دقع

eeدوبع ءزوك سايلا 55 بيدأ ءيجقارط يركش ءورك ريشب  
 .موصرب بألا ةسلجلا رضح امك bela وباش ءدادح

fie hartررفتف  

 ءموصرب بألا اهماوق ءتاعربتلا عمجلو فارشإلل ةضوفم 5520-5

 سايلاو ءيزاليش روصنمو «؛دادح دوبعو ܣ يركشو ءورك ريشبو

 نيمأو زوك سايلا فرصلا ܨܐ نوكي نأ ررقت امك ءرازاع جروجو ءزوك

 .موصرب سفلا يعرفلا قودنصلا



Yayo 

 .روصنم al il ةجوز ايسول da ܨܥ pall نيعبرالا
 روطفلا انلوانت ثيح ميدفلا فاشكلا رفم ىلإ تهجول «سادفلا دعب

 عم ةيراكذتلا روصلا صعب انل تطفتلاو «سدفملا نابرفلا اولوانت Spall عم

gay sad glial00 - ܣ ةلجت  

 .ايسول هتجوزب هتيزعتل روصنم مارشأ راد ترز
 ةيسانمب coo gly هتلمرأ ةيزعتل يجرامسب Lin موحرملا راد ترز

 .هتافو ىلع ةنس رورم

3S 43وجير ةموحرملا هتدلاوب هتيزعتل ءوكز ميلس ديسلا  

 امهأنه ءرولك بوقعي تنب ةراس ةديسلاو نوطنأ يسدقم يجرج نب ناج

 .هللا

 ٠ ܪ ܘ رايأ 4 )

 نمرألا كريرطب ةطبغ فصنلاو ةعساتلا يف ةرايزلا يل عّجر

cht StSجروج نارطملا هقفاري ءايمسر بلح روزي يذلا  BYدحأو  

 ةداسلاو ءرينمو نوعمش نيسامشلاو موصرب Guill يعمو هتلبفتساف ؛هنهكلا

 عدوو .يلملا سلجملا ءاضعأ نم ءدادح دوبع ܨ ܨ ريشب ؛حالش عيدو
 .ةوافحب لبفتسا املثم ةقيقد نيرشع دعب

 ١558 ناريزح 4



 ١ ܪ ܘ

 رام ةسينك يف اضيأ نيسادقب لافتحالا نع تنلعأو dole ةسينكلا
 .ةعساتلا يف يناثلاو ةنماثلا يف لوألا !cola مايأ يف سجرج

 | 4 ܪ ܬ رايأ ؟

 ةرك ةارابم ءرهظلا دعب ةعبارلا يف يدلبلا بعلملا يف ترضح
 ءابهشلا يدان ءانأ هتمدق سأك ىلعو يتياعر تحت اهمظن يتلا مدقلا

 ينايرسلا ) بيراحنس يدان نيبو هنيب ܪ( نايرسلا يح يف انيدان ) يضايرلا

 بيراحنس يدان زاف دقو Aan ةروصب ةارابملا تهتناو «( توريب يف
 .ءابهشلا يدانل نينثا لباقم ةثالثب

 .فصنلاو ةسداسلا يف تعجر

 ١5128 رابأ "

«utyلوصمحلل ةحورطا ميدقت يوني هنأل ؛ةيفئاطلا ةلئسألا ضعب ينلأس  

 vol روتكدلا ىلع
  ( 4رايأ ١958

 ةنماثلا يف مارفأ رام ةسينك يف هب تلفتحا دقو ءدحاو سادق

 مهددع ءانتسردم تابلاطو بالط نم ةئفل سدقملا نابرقلا انلوانو ءاحابص

 ماتخ يفو ءانتسردم يف اوسردي مل نيذلا نم مهنيب «ةبلاطو بلاط / £ /

 مهلهاو اولوانت نيدلا عم انرطف ثيح 3 gall ةعاق ىلإ انهجوت «سادقلا

 .مهنم daly لكل ةداهشو ابيلص نيلوانتملا ىلع انعزوو ءروطفلا مهيوذو
yr١958 رايأ  



 ) 4 ܪ ܘ

 يفو اهليثمت يف ةزاتمم بألا رود تلثم يتلا ةاتفلا تناكو ءرطاشلا نبالا

 ) ¶ ܪ ܘ ناسين <

i'dيفاعم انهجوتو ءسكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس  
 ؛ليبسلا قيرط ىلع ةنئاكلا تايناكسيسنرفلا ةسردم ىلإ احابص ةرشاعلا

 ܕܝܚ ¥ ܙ نايرسلا نم تاذيملتلا ضعب انتءاجو {Glial انب تبحرف
 .نهب انررسو ءانيلع اوملسف

 .بلح نمو ةريزجلا نم ةبلاط £ ܀ .؛دهعملا اذه يف انل

 .ةمخف ةسينك يهو دهعملا ةسينك انرز
 ^ ناسين ١9565

 نيم +( اذيهبت نييعيرألا ةسسينك يق 3 5 ترضخ

 ىتح فصنلاو ةنماثلا يف كلذو cpa ge ally نيلصملاب ىآلم ةسيينكلا

 .ةرشاعلا

 ) ¶ ܪ ܘ ناسين ¥ £

 cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا .ديجملا حصفلا ديع

 ) 4 | ܘ ناسين ¥ ܘ

 سجرج رام ةسينك يف سجرج رام ديعب انلفتحا دقو .ديدجلا دحألا

 تناكو «نينمؤملا تأنهو ؛ءيهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو cyl pull يح يف

¥ 



 \ 4 ܪ ܘ

 ليئربك ديسلا ينراز .مارفأ رام ةسينك يف يلوألا سادقلا ترضح
 ىلإ ملستل ةيروس ةريل يفلا يلملا سلجملا رارق بجومب ينملسو ءيماش

 .اذهب اباتك هتيطعأ دقو «ىلوألا بلغت ينب ةسردم

 زانج ةبسانمب ءراطيب ينسح ةيزعتل «يناثلا سادقلا دعب تهجوت
 .قحسأ موحرملا هدلاول نيعبرألا

 .شهند ميهاربا سفلا ظعو دقو ءءاسملا ةلص ترضح

 نم كلذو ܕ! ديع ةبسانمب ؛ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن Alda ترضح

 اهللخت ءاليل فصنلاو ةرشع ةيناثلا ىتح ًءاسم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا

 لثمملا نم تاهاكفو ܘ grill ةملكو don dell) تابلاط نم صقرو تايليثمت

 اوحرشي مل ذإ مألل اهنا ىلع ةلفحلا لدت ملو ءاناح ميلس يلزهلا ينويزفلتلا

 .اهوحن اهدالوأ تابجاوو ءاهدالوأ وحن اهتابجاوو عمتجملا يف مألا ةيمهأ

 .هرورش نم هللا اناقو

  5١راذآ ه١95

 ترصضح «ةنراوملا نارطم ةدايس نم ةيصخش ةوعد ىلع ءانب

 ءادج ةزاتمم ةلفح تناكو ؛يكيلوتاكلا يدانلا يف ءاسم ةسماخلا ةعاسلا

 ةصق تابلاطلا تلثم مث ؛مألل اصصخم ةقيقح هنا ىلع جمانربلا نهرب



| £ 

gia 

 يح يف انتسردم ترز  GL pall.اهفوفص تدففتو
  Aلوألا نوناك ١5514

 رام نارطملا ةفاينلا ابحاص (ىلوألا بلغت ينب) ةسردملا راز

 تفتحا دقو «ةسردملا نم ارسو ؛ءسوروقسويد رام نارطملاو سواثاطسوأ
 .ةيراكذتلا روصلا ضعب امهل تذخأو امهب ةسردملا

VV١954 لوألا نوناك  



1 ¶ ¥ £ 

 انرداغو ومدآ سايلا ديسلا راد هتسادق عدو فصنلاو ةسداسلا يف

 سقلاو سايلا يروخلاو سقايرق نارطملا ةفاين لبق نم نيعدوم ؛ةكسحلا

 .ةكسحلا دعب ابيرقت رتموليك نيرشع ىتح ةعامجلا نم قيرفو انح
 ابالود ريفوشلا ىرتشا ىتح ةسينكلا يف اياش انبرش روزلا ريد يف

 .تفخنملا نم الدب هترايسل

 .ءادغلا ماعط لوانت دعبو ءفصنلاو ةيناثلا يف بلح ىلإ انلصو

 ةهيكريرطبلا ةرايس يف ابانرب سويطالم نارطملا هعمو هتسادق رداغ
  ةمالسلا امهتقفار  قشمدف صمخ, ىلإ امهدحو

  TVلوألا نيرشت ١9514

 نمرألا نارطم ةدايس ترز .ءفصتنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 ؛لاقص ةنيمأ ةموحرملا لهأ ةيزعتل باهذلا دصقب ܘ ܙ! يف سكذوثرألا

 Clogs يف سكذوثرألا نمرألا ةيوناث ىلإ ةعساتلا يف اعم انبهذ اننكلو

 انرز ܘ )"ܪ ¥! يف ةوهقلا انبرش نأ دعبو «ديدجلا ءانبلا ىلع انجرفت ثيح

 يقلي يسكذوثرألا يمورلا سلريك بألا ناك ثيح ايرولاكبلا فوفص دحأ

 راد ىلإ انهجوت كانه نمو ءانجرخو انررسف ؛ةالصلا نع ينيدلا هسرد
 مهانيزع نيذلا ءلاقص هللا حتف يماحملا ةقيقش دورمز ةنيمأ ةموحرملا

 ١5514 لوألا نيرشت + ܐ

 يناثلا ناكيتافلا عمجم ةئربت صوصخب «كريرطبلا انديس ةسادق هردصأ

 نا لبق نايبلا اذه لثم رودص برغتساو «حيسملا ديسلا مد نم دوهيلل



¥ 1 

 ةثلاثلا ةعاسلا وحن يف نيعلا سأر ىلإ انلصو ءريثكلا رابغلا نمو «دبعملا

 ىتح انرهسو نيئنهملا دوفو لبقتسا «هتملك هتسادق ىقلأ نأ دعبو .فصنلاو

 .حيرتسيل هشارف ىلإ انم لك فرصناو ؛فصتنلاو ةرشاعلا

 .ماري ام ىلع ءيش لك اوبتر نيعلا سأر يلاهأ

 ١5514 لوألا نيرشت ¥ £

 يف اموت رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ريفغ روهمج اهيلإ عمتسا ." يومسلا مكابأ اودجميو ةنسحلا مكلامعأ اوريل

 .ةقطنملا ريدم مهمدقتي نييمسرلاو نينمؤملا نم

 ريدم ىلإ ةرايزلا aay «ةليلفلا ةحارتسالاو حايزلاو سادقلا دعبو

Yo4 \ £ لوألا نيرشت  ( 

 ءرمت لت انكرت AM لب ¥ رهظلا دعب فصنلاو ةيناثلا يف مث

 نويروشآلا دعأ ثيح olay لت ىلع انجرع .ةكسحلا ىلإ انقيرط يفو
 كاسلكلا ضعب تيقلأو هتسادق اولبقتساو نويورقلا هيلإ عمتجا ءاقدارتس

 «تابطرملا لوانت دعبو tage sea كرابو هتسادق مهيلع در ةيباحرتلا
 دعبو ءومدآ سايلا ذاتسألا راد يف انلزن ثيح «ةكسحلا ىلإ انرفس انلصاو

el aܒ فسار )ܒ تح راسل  a 
 .مانيل هتمانم

 ١9514 لوألا نيرشت 7



 \ 4 ܪ £

 يف ايليا رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ىقلأو ؛نيملسملا نم قيرفبو نييحيسملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو ةدوماع
 اقيرف لبقتسا cel Sly سادقلا دعبو cou ily هللا ةبحم ىلع ةظع هتسادق

 .روطفلا كلذ بقعأ مث ءبعشلا نم

 كيلوثاكلا نايرسلل ةرايزلا هتسادق عم انعجر ةرشع ةيداحلا يف
Auth, gil 

 ةنيدم هتسادق بكوم رداغ ثلثلاو ةيناثلا يف ينعأ «ءادغلا دعب

 دمج 3 331 30:6: 3:04 وتلا ىلا ܬ

 .ةرايس نيعبرأ وحن ةيسابردلا نم هلبقتساو «تارايس رشع
 ىتح انرهس ءاشعلا دعب .فصنلاو ةثلاثلا يف ةيسابردلا ىلإ انلصو
 ܟ 3 ܠ 1

 ١5514 لوألا نيرشت ¥ ܐ

 ىقلأو ءمهريغو | نايرسلا نم eee ةسينكلا تناكو .هيسابردلاب

 .بيرقلاو هللا ةبحم يف ةغيلب ةظع

 نينمؤملا دوفو هتسادق لبقتسي أدب ءروطفلاو حايزلاو سادقلا دعبو

 .نييمسر ريغو نييمسر نم نيملسمو نييحيسم نم
 .اضيأ رهظلا دعبو رهظلا لبق اذكهو

YY١ ܪ £ لوألا نيرشت د  

 ايف ܨܐ ؛عءادغلا دعب ةيسابردلا ةيحان هؤاقفرو هتسادق رداغ

 يف نيعلا سأر يلاهأ انلبقتسا دقو «تارايس عست هعبتي فصنلاو ةدحاولا

 ريغ قيرطلا نم ريثك ءانع دعب انلصوف ؛نيتسلا نع تداز مهتارايس

TTA 
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 لفتحا نأ دعب ءاحابص ةنماثلا ةعاسلا يف (كيريد) ةيكلاملا انكرت

 روبق وحن هتسادق بكوم هجتاو «يهلإلا سادقلاب سلريك رام نارطملا ةفاين

 هتسادق نولهألا لبقتسا تارتموليكلا ضعبب ضيبلا روبق لبقو ءضيبلا

 لك هراز ءركشلا ةملك ىقلأ نأ دعبو ؛مهليلاهتو مهتاجاردو مهتارايسب

 .نيفظوملاو رئاشعلا ءاسؤرو gale لآ كلذ دعبو ءنيرضاحلا

 مهتفاضم يف وجاح تيب ىلإ ةرايزلا هتسادق عجر ةسماخلا يف
 > 6 ܨ 1 05

 يف بعشلا ناك ءاضيأ ءاشعلا دعب ىتحو ةسينكلا ىلإ ܘܠ ܕܫܠ ܠܫܢ ܨ

 ةرشاعلا ىتح هتسادق ىلإ انايحأو ديشانألا ىلإ انايحأ عمتسي ةسينكلا ةحاب

OUمانيل ةفرغ يف انم لك فرصنا ثيح . 

 ١ 45:4 لوألا .نيرتشت 4

 روبق يف ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا
cally «pealةصاغ ةسينكلا تناكو ؛ةيماعلا ةيبرعلا ةغللاب ةيهيجوت ةملك  

 . و ؛نيلصملاب

 ماعط انلوانت ثيح ناكرحم ةيرق ىلإ اعم انهجوت ةرشاعلا يفو
 رام ةسينك انرز نأ دعب Led ܐܫܡܫ سامش سلوب ديسلا راد يف ءادغلا
 ثيح ةدوماعف يلشماقلا ىلإ هتسادق بكوم كرحت ةيناثلا يفو ءاهيف سجرج

 هرازو ءاراح الابقتسا ةعامجلا هلبقتسا دقو cay ܨܠܐ ܨ ةثلاثلا يف اهيلإ انلصو

 .نيلهألا نم م قيرفو نونمؤملا
 .ماننل هشارف يف انم لك حارتساو ٠ ءاليل ةعساتلا ىتح انرهسو

 ٠ لوألا نيرشت ١5514
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 هنم حشري يذلا ناكملا يف تنعمتو ؛يبئاجعلا تيزلا ترزو «يهلإلا
 ةيبشخ ةنازخ هقوف بصن دقو «ةيبونجلا ةيقرشلا ةهجلا يف وهو تيزلا
 ةنينق يل تألم ةجنفسالابو يديبو اهحتفف ؛ةسينكلا ليكو ىدل اهحاتفم
 .هيئاجع ىلع alll تركشف (cal دمحلاو نآلم تيزلا ضوح ناكو ؛ةريغص

 مل ابيرقت نيتعاس دعبو «يليدنمب امهتحسمو تيزلا اذهب يدي تنهد ينناو
 - هللا ناحبسف  ليدنملا يف الو يدي يف ال تيزلل رثأ قبي

  VVلوألا نيرشت ١9514

 كيريد يف ينومشت رام ةسينك يف كريرطبلا ةسادق لفتحا

 دعبو ؛ةظع هتسادق ىقلأو ؛ءنيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو «ةيكلاملا

 ةيداحلا يفو ؛كربتلل نينمؤملا نم قيرف هراز ءروطفلا لوانتو سادقلا
 ةعبرأ ةنراطملا هعمو راز فصنلاو ةرشع ةيناثلا ىلإ فصنلاو ةرشع

 .تناتستوربلاو نمرآللو نادلكللو يتفملل تارايز

 اهتسينكو تيب هرب ةيرق ءبيجلا تارايس يف اعم انرز «ءادغلا دعب
 لوأ ةرايس ثداح يف لتق يذلا لهأ Lie ثيح كرب ةيرقو «ةديدجلا

agua 

 تناك ثيح «ةيبئاجعلا ءارذعلا ةسينك يف ءاسملا ةالص انيلصو

 رام ةسينك ىلإ اندع مث ؛يبئاجعلا تيزلا نم انكرابتو نينمؤملاب ةصاغ
 رخا قيرف عمتجا ءاشعلا دعبو .ءءاشعلا ماعط انلوانت ثيح ينومشت

 ةرشع وحن سمأو مويلا هب اوبتتكا ام ةليصح ناكف ؛عربتلا يف ةمهاسملل
 .ةيروس ةريل فالا

 ١5514 لوألا نيرشت )
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 تيقلأو فاشكلا وبق يف (ياش) ةيسردملا ناجللا ةلفح ترضح

 .ديشانألا تفزع مث «تاملكلا ضعب هتسادق مامأ

Vr١5514 لوألا نيرشت  

 .يلشماقلا يف ةينارطملا راد ىلإ انعجر

 ١4 لوألا نيرشت ١554

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب هامحو صمح نارطم ةفاين لفتحا

 صمحو بلحو ةريزجلا ةنراطمو هتسادق رداغ ةنماثلا يفو ,.بوقعي

 .نينمؤملا لبق نم نيعدوم يلشمافلا ةنيدم قشمدو

 ةدايس مهسأر ىلعو ةيبلقلا مهتبحمو مهفطاوعب كيريد يلاهأ هلبقتسا دقو

 .يرفعجلا .... مدقملا ماقمئاقلا

 وكشر انح صخت Gl كيب ةرايس وهو الأ ملؤم ثداحب انردكت امنإ

 تبلقناف ءابكار نيعبرأ وحن اهيفو ريفوشلا بناجب ةثالث اهيفو اهبكري ناك
 ىفشتسم ىلإ اوذخأ ؛ةتس حرجو مهنم نانثا يفوتو اهيف نمب ةرايسلا

 يلشماقلا ىلإ سقايرق نارطملا ةفاين هجوت دقو ؛ةجلاعملل يلشمافلا

 .نيرطخم ريغ مهنا ربخلاب انعاجو .مهتدايعل

 ١514 لوألا نيرشت )

 ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب بوقعي سلريك رام ةفاين لفتحا

YYo 
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 درل ةنراطم ةعبرأ هعمو كريرطبلا ةسادق هجوت ةعساتلا يف

 نارطم ةفاين عدوأل انأ تيقبو «ةقيقشلا فئاوطللو نييمسرلل تارايزلا

 .نيبيصن قيرط نع نيدرام ىلإ دوعيس يذلا نيدرام

 سونيسكليف رام نيدرام نارطم ةفاين رداغ ةرشع ةيداحلا يف
 انأ هعادول تبهذ دقو «نيديا ليئربك ܢܨܚ هقفاري يلشماقلا ةنيدم انحوي

 ءاسملا دنعو .نيرتموليك دعبت يتلا ةيكرتلا دودحلا ىلإ سلوب مارفأ نابرلاو

 اناك مويلا ءاشعلاو ءادغلا .هتفاين لوصوب نئمطُي نيدرام نم نوفلت لصو

 .دادكب | 7 75 لبق قف

 ةيمنت عورشم يف ةمهاسملل ءصخش Ae وحن اليل مويلا عمتجا
 نيعمتجملا انكرت og gua pall يف ةملك انديس ةسادق ىقلأ نأ دعبو .فاقوألا

 .ةيروس ةريل فلأ 51 وحن مهنم عمجف ܛܢܐ plas ةفاين عم

 ١5514 لوألا نيرشت ) ¥

 ةفاين يلشماقلا يف بوقعي رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا
 .بوقعي سلريك رام يكريرطبلا بئانلا

 ثيح «ةينايرسلا سرادملا ةنراطملاو هتسادق راز ةعساتلا يف

 vee و فاشكلاو فاشكلا cos ge عم ءارذعلا ةسينك عراش يف اوعمجت

 راهدزا اهيف نّيب سرادملا ةملك دحألا دبع Lis ذاتسألا ىقلأو

 (ay ةشالث وحن مهددع حوارتي Gall اهبالط ددعو «ةينايرسلا سرادملا

 دبع ذاتسألا ىقلأ مش .نييوناثو نييدادعاو نييئادتبا نيب ةبلاطو بلاط

a Henne er 

 .. و تاملعملاو نيملعملا دوهج ىلع ىنثأو Ay alls ةينايرسلاب

 هويلا ءادغلا ܐܢܐ )ܙ ايادي ܒ ܚܝ ܒܒ انيرخ 3 ܙ

 .رغصألا خألا ليئاخيم مهلثمي ناوخا اياده ةداسلا نم ءاشعلاو

¥ ¥ 
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 ةيناثلا يف تارايسلا انبكرو ܫܢ yg هتسادق عيدوتب كارتشالل ةسينكلا ةحاب

 نيرشع وحن دعبي ... لت ىعدي ناكم ىلإ ةثلاثلا يف انلصوف ءرهظلا دعب
 مالسلا دعبو هترايس مامأ US نولبقتسملا عمتجا Gus ؛يلشمافلا نع اليم

 لخدم دنعو ,؛يلشماقلا يف بوقعي رام ةسينك ىلإ ريسلا انلصاو ؛مهيلع
 سفنلا قشبو ؛ةحطسألا ىلعو عراوشلا يف عمجتلاب بعشلا أدب ةنيدملا

 ةمالس ىلع ىلوملا ركشو بعشلا كراب ثيح ةسينكلا ىلإ هتسادق لخد

 .هلوصو
 تنكف ad REE يذلا ناكملا يف لك ةنراطملا ةداسلاو هتسادق مان

Llماري ام ىلع ءيش لك  ةصاخ ةفرغ يف نيدرام نارطم ةفاينو  - 
 ١9514 لوألا نيرشت م

 يف بوقعي رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ىقلأو .سوريلكالا نم روهمجو ةتسلا ةنراطملا ةداسلا هب فحي ؛يلشمافلا

 .ةغيلب ةظع

 ةصاغ ةسينكلاب ةطيحملا عراوشلاو اهتحابو ةسينكلا تناك

 .ءوده لكب توصلا تاربكم نم نوعمتسي نينمؤملاب

 ىتح ةثلاثلا ةعاسلا دعب ينعأ ءادغلا دعبو ءحايزب ذخأ سادقلا ܠܫܢ

 .هنم كربتلل نيدفاولا عومج كرابي ناك ةسداسلا

 .راجنو رفصأ ةداسلا لبق نم اناك ءاشعلاو ءادغلا

 ١ لوألا نيرشت ١9514

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ابانرب سويطالم رام ةفاين لفتحا
 guia فايس

rrr 
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 ةلملا ءانبأ نم قيرف ةوعدلا ىبل celine ةسماخلا ةعاسلا يف

 cS yo pla هتسادق روضحب كلذو GLE SI ةيمنت عورشم يف ةمهاسملل

 .ادقن aid مهضعبو ءمهضعب بتتكاف

 .عجشم ريغ باتتكالاو عربتلا ناك
 ١5514 لوالا نيرشت ܘ

 tal .نايرسلا تاتمؤملاو نينمؤملا نم ܒܦ قيرف سادقلا ܒܟ دقو

 .اهبحر ىلع ةسينكلا مهب

 ١5514 لوألا نيرشت ¥

 10 50 Maal ` عع 97 فيصلاو ةيناثلا ىف
 ܝܠ اهيلإ يعد دقو ؛يلملا سلجملا اهمذق :ةكسحلاب ةعارزلا يدان ىف

 تناكو ءاهئاهجو ضعبو فئاوطلا ءاسؤرو رئاشعلا ءاسؤرو نويمسرلا
 :ادج ةيكس ةدئاملا

 ةنجل اهتماقأ (ياش) ةيميركت ةلفح ترضح اليل ةعباسلا يف
 Both Marg ale ضو 7" ثيقلا 39 قرش ىلع 3957 7 7
 تايحضتلا نيردقمو ادج نيرورسم انلعج امم ؛ةكسحلا يف سرادملا طاشن

 .ةلوذبملا ةريبكلا دوهجلاو

 5001 ̀ Use هفصتلاو ةحساتلا ىف
 ١9514 لوألا نيرشت ܝ

 يج همصب قيفوتو كلم نيديسلا راد يف ءادغلا دعب ةكسحلا انعدو

 + ܥ ܥ
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 ١5514 لوألا نيرشت *

 انأدب ةحبستلا دعبو ءاحابص 7,5٠ ةعاسلا يف ةسيئكلا ىلإ انلزن

 يف سجرج رام ةسينك سيدقتب هتسادق لفتحا دقو «ةسينكلا سيدقت سقطب

 ܨܢ ܐܚܘ ܕ .ءص محو ort yg 6d ܢܢ ܐܟܠܐ ةنراطم اهيف هنواعي .؛ةكسحلا

 .ةيحيسملا فئاوطلا ءاسؤرو ةيمسرلا رئاودلا ءاسؤرو ةكسحلا ظفاحم

 .عراشلا يفو ةسينكلا ةحاب يف اوقبي نأ ةفئاطلا ءانبأ رطضا امم مهريغو

 دقو ةيشربألا نارطم ةفاين هبقعأ مث «ةيلاجترا ةملك هتسادق ىقلأ

LG!ةسادق ركشو ؛«ةسينكلا ءانب يف اومهاس نيدلا نينمؤملا ضعب  

 .نيرضاحلاو ةيشربألا
 ةرشع ةيداحلا يف ةنهكلاو ةنراطملا هب فحي هتسادق جرخ

alllقنقي  fps. pillةسنكلا . 

 ١9514 لوألا نيرشت £

 ماقم ىلإ ةرايزلا درب ءانأ مهنيب ةنراطملا هتقفربو انديس ةسادق ماق

 فاقوألا سلجم ܨܠ ܕ ,؛ةقطنملا ةدايق ىلإو ةماعلا ةباينلا ىلإو ءةظفاحملا

 نمرألاو ALI LSI نايرسلا ؛ةيحيسملا فئاوطلا ىلإو ؛ةيمالسالا

 «نييروشآلاو «تناتستوربلاو سكذوثرألا نمرألاو «نادلكلاو ؛كيلوثاكلا
 .ةغلاب ةوافح مهنم يفلو

YT \ 
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 سقايرق نارطملا ةفاين اندهاش كانهو ؛ةكسحلا نع رتموليك نيرشع دعبتو

 اصيصخ نيدرام نم ءاج يذلا انحوي سونيسكليف نارطملا ةفاينو
 نمو ةيشربألا ةنهك نم ريبك قيرفو «ةسينكلا سيدقت ةلفح يف كارتشالل

 ريس مظتناف ؛مهريغو نايرسلا نينطاوملا نم ادج ريبك ددعو ءايكرت
 امأو ؛:ةفوشكم ةرايس يف سقايرق نارطملا هعمو هتسادق بكرو تارايسلا

 نارطملاو ابانرب نارطملا يلإ مضنا دقو ؛هتسادق ةرايس يف تيقبف انأ

 .ينابلود انحوي

 ىقلأ ةصنملا ىلعو «سفنلا قشب اهيلإ انلصو يتلا «ةسينكلا ةحاب يفو

 يكلم نيديسلا راد ىلإ هعم نم عم اهدعب لفتنا ءركشلا ةملك هتسادق

 لبقتسي هتسادق ناكو ءريفوشلاو صاوفلل ةهفرغو «ليئاربج يروخلاو قشمد
 .رادلا هذه يف فويضلا لابقتسال دعملا نولاصلا يف هراوز

 لك فرصنا ؛فصتنلاو ةرشاعلا ىتح ةرهسلاو «ةرخافلا ءاشعلا دعب

Lisامهدالوأو امهيتلئاعو يج همصب قيفوتو يكلم هللا كراب  مانيل  

 ̄ مهقزرو مهلسن يف كرابو هراكملا نم مهظفحو

 ١5514 لوألا نيرشت ؟

 ةحاب يف نولاص ىلإ ةنراطملاو هتسادق هجوت ald «جمانربلاب المع
 Bile all :نيريثك !ناوز ليقسا ةدحاولا ىشح ةنئماثلا نم .هيفو ؛ةسيئكلا

 ءاهجولاو رئاشعلا ءاسؤر نم مهريغو رئاودلا ءاسؤرو ةطرشلا دئاقو

YY. 
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 .يكلم ليئاربج يروخلا

ee1331  

 يفو كريرطبلا انديس ةسادق عم بلح ترداغ ءاحابص ةسماخلا يف

 يكريرطبلا صاوفلا هبناجبو ليمج ريفوشلا اهقوسي ناك يتلا هترايس

 .روزلا ريد ىلإ اهانرجأتسا ىرخأ ةرايس هتسادق عبتي ناكو «ةيروك جروج

 سويلوي نارطملاو ءبوفعي سلريك نارطملا :اهيف ناك .هيروس ةريل 55 ب

«lalخيشلا فيصان يصاوقو ءابانرب سويطالم نارطملاو . 

 بعشلا لبقتساو ob pte ةهيداحلا هعاسلا يف روزلا ريد ىلإ انلصو

 تبراق تارايس يف كلدو .ريدلا نم رتموليك نيرشع دعب نع هتسادف

 يفو ءركشلا ةملك هتسادق ىقلأ ةسينكلا يفو ؛يل ليق ام ىلع نيعبرألا
 نوملسملا ءاهجو كلذكو ؛مهبهاذم فالتخا ىلع نونمؤملا ءاج نولاصلا

alli alas JHA all Sale ag adel chaz3:5 ¿ܢ  

 pf ܒܘ > ديس Ja ll a gh ol oh gy es يحتار
te 9:3: ( 

 ةطرشلا دئاقف ديمعلاف ظفاحملا ىلإ ةرايزلا هتسادق عّجر ةعباسلا يف

 |: ويكلا# نادلكلاف

 .ةرشع ةيداحلا ىتح بعشلا عم انرهس

 |  cysلوألا £ 1833

 سادقلاب هتسادق لفتحاو ؛حابصلا ةالصب Lid ءاحابص ةنماثلا يف

 دعبو ؛ةغيلبلا athe ىقلأو ءروزلا ريد يف ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا

 :ةكسحلا

¥ 8 



 £ ܪ ١

«GLa!اراكذت  ةيكيريلكالا ةبتكمل ةيده  سادقلا ريسفتو «ةعافشلاو  
 MN سيئرلا مساب لسرأ درطلاو + / ١154 بآ /١١ يف اهل ܢܕ ܙܢ
 .ايليا لداع ناج

١514 Soll ¥ 

 هتزانج يف انيشم دقو ءسمأ ىفوتملا ةراشب بويأ موحرملا انزنج
 ةعبرأو مورلا نم ةنهك ةثالثو ةعبرألا يتنهك يعمو ASN ىتح هتيب نم

 ܘ ܙ ܙ نارطم ةدايس ةسينكلا يف مهسأر ىلع مضنا دقو ؛نمرألا نم

«iS. gi YIءاسم فصنلاو ةسماخلا يف كلذو . 

 لصوملا ىلإ هقيرط يف سيرتموتوالا يف توريب نم لصو

 توريب نارطم يواجج مانهب سويسينويد رام ةدايس هلهأ ةرايزل دادغبو
 cell قرطتن مل «ةياغلل ةيذو انثيداحأ تناكو ءانيلع ازيزع اعبط لزنف ءاقباس

 ذنم اهيف ناك امدنع اكريمأ يف يل هترايز مدع وأ ينم هلعز وأ هلزع رمأ

 .يضاملا بآ طساوأ ىتح يضاملا ماعلا
vo١554 لوليأ  

 .انتسردمل هتفصالمل دوهيلا ةربقم

 ١5514 لوليأ ١

 ىلا كريرطبلا انديس ةسادق لصو cele فسصنلاو ةعباسلا يف

lesنم ةفلؤم ةيشاحلا تناكو .اهعباوتو صمح نارطم ابانرب سويطالم  
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 بوقعي هيخأ نع هتنأمطف وطامود سايلاو ءسولجنا سول يف نيدوجوملا

 يرام aly ءسلوفلرتنس يف هتلئاعو وطامود دحألا دبع Quill هيخأو

 .سولجنا سول يف اهجوز نع اهنئمطأل يصمح سناطم ةجوز
 .ةقيقد نيعبرألاو سمخلاو ةدحاولا يف ينعأ ءادغلا لوانت دعبو

 AL ةريل نيثالثب يدحولو بلح ىلإ ةرايسلا سفنب رفسلا تلصاو
 انأو فصنلاو ةعبارلا يف بلح ىلإ تلصو دقو .ةينانبل ةريل ¥ ¥ هتيطعأف

 ىلإ مهضعب هجوت دقو «يلابقتسال نودعتسي ةعامجلاو موصرب سقلا ىرأ
 يلوصو ىلع هللا تدمحو عيمجلا تركشف «يلابقتسال لسعلا ناخ

 .هلل دمحلاو ريخب عيمجلا تدجو دقو .ةمالسلاب

 \ 4 ܪ £ بآ 8

 تدمحو «بلحب مارفأ رام ةسينك يف يناثلا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 . و ةمالسلاب املاس يلوضول هللا
 .ءاسملا ىتح هدعبو سادقلا دعب ةلملا ءانبأ نم قيرف مالسلل ينراز

 ١954 بأ ×

 «نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ةريللا عورشمو فاقوألا ةيمنت عورشم ىلع مهتيصوأو ءبعشلا تظعوو

 .دغ نم ارابتعا يقوقح عمجب يترشابم ىلعو ؛ةيروسلا
 ١ لوليأ ١5514

 ريبكلا سويليساب رام ةيكيريلكا ىلإ ديربلاب ادرط مويلا تلسرأ
 نم ةخسن :ىلع يوتحي (ةدحتملا تايالولا) ستوشسام يف كيلوثاكلا مورلل

1-0 
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 .تمنو تلكأ ثيح ةينارطملا راد ىلإ انلصو ءاعبط شيتفت نودب كرمجلا
 ١954 بأ 5

 ءاج دق ناك كانهو ءرمسأ ميهاربا فّيصي ثيح لبجلا ىلإ انهجوت

 ةلحز نم اموت ليئافور Gully ابانرب سويطالم رام ةفاينو انديس ةسادق
 لوانت rary «متيملل نوعمش ىتم بألا اهارتشا يتلا ضرألا ةلماعم ميمتتل

 ليم VE دعبت ةيلبج يهو ؛كانه تيلصف ءضرألا ىرأل تبهذ cles ءادغلا

 ضرألاو ؛(ةيبئاجعلا اتير) مساب ةنراوملل ةسينك اهنم برقي ؛«توريب نع
 ةدحاو ةريل ةميقب عبرم رتم فلأ /٠١/ ةحاسمب يهو «ةناشطعلا ىمست

 .رتم لكل عبرو

 ةالصل ةسينكلا ىلإ تعجر ؛هعم نمو انديس ةسادق عيدوت دعب

 رفصأ رودا ةئنهتل ريوشلا روهض ىلإ انهجوت ءاسملا دنع مث ؛ءاسملا

 ديجم همعبو «ناندعو pie هيوخأبو ctlay هتقيقشب انيقتلا كانهو هليلكإب
 ءوردب جروج راد ةنامرب يف انرز مث .هتمع يدلوبو «؛هتلئاع دارفأو رفصأ

 ىلإ Line ةرشع ةيداحلا يفو clin ءاشعلا ماعط انلوانتو يب اوحرفف

 .انئمطم كوربرش ىلإ ةيقرب حابصلا يف تيطعأ .ماننو حيرتسنل ةينارطملا
  £ Gl vyܪ 4 |

 رام ةفاين انعدو نأ دعب ءاحابص عبرلاو ةعباسلا يف توريب تكرت

 ”ةرايسب تلصوف ؛ىتم نابرلا بألاو Ele ىسيع بألاو اقول سوروقسويد

 تذخأ ثيح ةلحز ىلإ «ةينانبل ةريل نيعبرأب صمح ىلإ اهترجأتسا ةصاخ

 ءهيخأ نع هتنأمطف لمشم ناميلس Guill موحرملا نب رينم تلباقو «ءادغلا

 .نيليهو هبعجو امهدالوأو ليضف لضاف سقلا اهجوزو زومرف هتخأو ميعن

+¥ 1 
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 3 ابو روعاس يود ديسلا انل طفتلاو ءايعاذو ܣܨ ؛هيبلت ةيعادو

 :ىلإ Ales jy قوس

 ١954 ܚ | ¥ £

 ةقيقد نيعبرألاو ةنماثلا يف Ly تعلقأو (uid yl) ةرئاطلا تبكر

 ةينارطملا ىلإ ةعاس ذنم ܬܩ ܡܠ بألا قربأ دقو «لايرتنوم تيقوت بسحب

 يف ادغ هللا ءاش نإ نوكيسو ܕ ܘ ܢܐܟ لوصو دعوم مهملعي توريب يف

 .سيراب ىلإ لايرتنوم نم ةرئاطلا يف ةيبرعلا فرعي دحأب قتلأ مل
Yo4 ܪ £ با  ( 

 ةيناثلا ةعاسلا يف ينعأ «ناريطلا نم فصنو تاعاس ثالث دعب

 فصنلاو ةدحاولا يفو ءاديور اديور حتفني رجفلا ادب فصنلاو ةرشع

 ءاهيلا انلصو نسيراب تيقوت بسخب فصنلاو ةسداسلاو «سمشلا تقرشأ

 ناك ءالممو اريشك ناكو ,(LLY تالماعملا ةعاق ىلإ انهجتاو

 دعب نكلو Agta نيسمخلاو ةرشع ةيناثلا يف ةرئاطلا انب علقت نأ ضورفملا

 هوحلصأ ءاهيف للخل انك ثيح ىلا ةيناث اندع ةرئاطلا نتم ىلا انلصو نأ

 سمخلاو ةيناثلا يف انب تراطو ةرئاطلل انعجرف ءتاعاس ثالث دعب

 «.فصنلاو ةعبارلا يف انيثأ راطم ىلا انلصوف .ءرهظلا دعب ةقيقد نيعبرألا

 .«توريب ىلإ ةيناث انب تراط ءراطملا يف اهانيضمأ ةعاس فصن دعبو

 ةرشاعلاو ءتوريب تيقوت بسحب اليل ةرشع ةيداحلا يف اهيلإ انلصوف

 ىتم نابرلا بألاو خابط ىسيع سقلا بألا تدجوف eG gl تيقوت بسحب

 نم يضارغأ صيلختو رفسلا زاوج ىلع ةريشاتلا دعبو ءيراظتناب نوعمش

 ¥ ¥ ܘ
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 يف ينعأ ءادغلا دعبو ܒ ܬܝܘ ܨܠ بألا راد يف ءادغلا ماعط انلوانت

 ܐܶܢܳܐ aes بألا اهقوسي نارطملا ةفاين ةرايس يف انهجوت ءرهظلا دعب ةيناثلا

 لحم ىلإ يروخلا انحو يرموك ديعسو همرك بألاو سويسانثأ رامو

 نع ولعي عفترم ىلإ ةيئابرهك يسارك يف اندعص نأ ناكو ؛نويزفلتلا
 عفترملا كلذ نمو ؛نويزفلتلل ةطحم كانه ܟܘܦ /55٠٠/ وحن رحبلا حطس

 .اهب ةطيحملا تاريحبلاو كوربرش عيمج ىري

 اهدحو كوربرش يفو ؛ةريحب فلأ نيعبرأ وحن ادنك يف نأ لاقي
 .ةريحب /£ ܀ / وحن

 ةريثك نداعم اهيفو ءاكريمأ ةحاسم لداعت كبيك ةعطاقم ةحاسم

 .دعب ةرمثتسم ريغ

 يف ةفاسملاو «نينثا عفري وهف ؛يئابرهكلا دعصملا ىلإ دوعن

 نكلو ادرابو ارطمم gall ناك دوعصلا دنع «ةقيقد /¥ ܀ / وحن دوعصلا
 .ءيش لك ىلع عالطتسالا ةبغر عابشإ يف ابح كلذ انلمحت

 ١4 54 Giو١

 ؛ءكوربرش يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 مهتالفحب ينومركأو ينوراز نيذلا اركاش ءاراح اعادو نينمؤملا تعدوو

 اهجومو .؛تاوعدلا ريخ مهل ايعادو ؛ةينيعلاو ةيدقنلا مهايادهو ةيميركتلا
 ܝ ناميإلا ةرهوج ىلع اوظفاحيل مهايإ

ol ¥+؟ 5114  

 ةملكب اهتبقعأ ةملك همرك بألا ىقلأف ؛عادولل ياش ةلفح تاديسلا ةيعمج انل
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 نايرسو ةنراومو سكذوثرأ مور نم مهنيبو بلح نم مهرثكأو نيينانبللاو
 يفو «ةلوبقم تناكو YLT GS يقلأ نأ ينم اوبلط دقو ءسكذوثرأ

 .انفرصناو ءانب مهتوافح ىلع مهتركش اهماتخ

١954 wi 4 

 كلذو ءادنك وحن انهجتاو oul pil fia» يف وطامود !GY راد تكرت

 ىسيع يروخلا انح سامشلا انقفاري هعمو عوشي سويسانثأ رام ةرايس يف
 هعمو وه اهقوسي وطامود بألا ةرايس انقفارت تناكو ؛«نارطملا ةدلاوو

 سامشو اضيأ يكيلوثاكلا احج سرطب بألاو كيلوثاكلا مورلل همجن بألا
 ةسردم ىلإ انلصو روسكو dels رفس dary «تريبور همسا يكيلوثاك

 لداع بألا انلبقتسا ثيح .كيلوثاكلا مورلل ةيكيريلكالا سويليساب سيدقلا

 بألاو امور يف ةسينكلا لثممو ماعلا سيئرلا ela هدعبو ؛ةسردملا ريدم

 ةجهب يف تاعاس ثالث انيضق كانهو ءنيرخآ نينهاكو مهتنهك دحأ جروج

 ملاعم ىلع انجرفت نأ دعبو ءاعم ءادغلاو روطفلا انلوانتو ءرورسو روبحو
 551 رق (- ` ىلا ` 55 ور مهام را قوي aly ريحا
 ىلا 35330 راد Vogl < 3 3 Seka ىف

 :مهنيب بعشلا نم قيرفو لهألا كانه ناك Gus ءدادح وجرف ديسلا راد
 يف هقيفش ةرايزل ليزاربلا نم مدافلا يرموك ديعسو ىسيع ليشيم ناج
 ينذخأ Cages ةعتمم ةرهس ءاضقو ءاشعلا ماعط لوانت دعبو ءكوربرش

 تيب ىلإ هجوتف نارطملا ةفاين امأ ءانح سامشلا يعمو هتيب ىلإ يدنه اموت
 .حيرتسأل تمن ةيناثلا يفو .همرك بألا راد ىلإ هتدلاوو ءدادح ليلخ

١554 33 
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 يوحي يذلا ءريدلا ماسقأ يف لوجتن انرشاب لكألا دعبو cb lay ةوهق مث

 هنكلو طيسبو ريبك ريدلا cate ذيملتو ئدتبمو Gals بهار /) ¥ ܀ / وحن

ail)صاخ حانجو ܨܘ ܒܐܠ حانجو نيئدتبملا نابهرلا حانج هيف مظنمو  
 «تاعيبملا cigs ناكدو تايولحلا لمعل لحمو ةطايخلل لحمو «فويضلاب

 طيرش ىلع انلجسف انيلإ اوبلطو ءمهعضاوتو نابهرلا ةبحم نم ادج انررس
 يف اذكهو ءرهظلا ةالص مهعم انيلص اننأ امك «ةينايرسلا ناحلألا ضعب

 ريدلل انوعَدو ؛مهعضاوتو مهفطلو مهتبحم نم نيرثأتم مهانقراف ةعبارلا

 .هيفاعلاو قيفوتلاب هنابهرو
 cull يف امهركذأ نأ مارفأو ليئربك نابهارلا ينم بلط

 .امهتدع وف

 (Hos ايروتكف قيفش جروج ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت

Quillتنب امهل ءيكوك سايلا تنب سيلا يه جروج ةجوز ءوطامود  
 رضح .وطامود سفلا ةامح يه ةدلاو جروج ديسلل ءانايد اهمسا ةريغص

 .... و سيلا ءاقشأ ةرهسلاو ءاشعلا

 با ١954

 سلوفلرتنس يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 نم ريبك قيرفو وطامود بألاو عوشي سويسانثأ رام ةفاين روضحب

nilمالكب نمؤملا بعشلا تظعو دقو  cllتعمتجا سادقلا دعبو  

 .مهيلع تفرعت ثيح ؛ةسينكلا لوه يف نينمؤملاب

 نم ليلق ذخأو ءوطامود بألا راد يف ءادغلا ماعط لوانت دعب

Lalانح سامشلا انعمو وطامود بألاو نارطملا ةفاين عم انهجوت  

 بألا ةوعد نييبلم ؛كيلوثاكلا مورلا ةيلاج ناجرهم ىلإ ىسيع يروخلا

 نييروسلا نيب يلاح تدجو ثيح clan انررس لعفلاب كانهو ؛ةحلملا همجن
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 ةرايس يف انهجوت مث ءانعدوو انيلص ةفايضلا دعبو ؛.عوشي سويسانتأ

 مأو ىسيع يروخلا نبا انحو وطامود سقلا انعمو هعمو سويسانثأ رام

 يف ءادغلا ماعط انلوانت قيرطلا يفو رتسوو ىلإ نيهجوتم انديس

 لحم انرزف ءسامرتسوو ىلإ انلصو نمزلا نم هعاس دعبو ؛ناروتسور

 ةيديدحلا ريساوملا عاونأ عيبي ءربتعم رجات وهو كوف لراج ديسلا
 .تامامحلاو لساغملل ةمزاللا يناوألاو تاديدمتلاو

 ةسينكلا مث «ةيزعتلل موصرب سرطب يروخلا موحرملا راد انرز مث

Cusمساب يهو ءءاسملا ةالص انيلص  GU dlتئشنأ (ءارذعلا ميرم)  

 ضرم نم ةجلاعملل يطل glad a ثيح ىفشتسم انرز مث م 57

 وهو ء؛ءاشعلا lab انلوانت ثيح روواج يكلم ديسلا راد انرز مث ءركسلا

 دعبو كوف لراجو هاتنبو هارهصو بوقعي هقيقش كانه انرازف ءهطوبرخ نم

 ىلإ ةرشاعلا يف انعجر Api رومألاو ليترتلا يف اهانيضق ةرهس
 هلل 1 ܪ

 ) 4 | £ بآ 5

 اذهو ؛كيلوثاكلا مورلا ةفئاط نم يبلحلا Lae سرطب بألا انراز
cle (ts Lalعم  yy jp alalالبلا  yallةثلاثلا 5 » dae yسامش  cg gland yd 

 call ܕ سويسانثأ نارطملا ةفاينو انأ ءسامشلا Gaal «gla دعوم بسحبو

 ةفاين ةرايس يف كلذو احج بألاو ءىسيع يروخلا انح سامشلاو وطامود

 نابهرلل ريد ىلإ انذخأ ءوطامود Quill اهقوسي سويسانتا نارطملا

 سيدقلا ريد ىمسي رتسوو نم دعبأ ةرايسلا يف ةعاس وحن دعبي كيلوثاكلا

 يناثلاو فقسأروخ ةبترب سيئرلا وه امهدحأ نابهار انلبقتسا كانهو ءانحوي

 دعب cag pil همسا ئدتبم بهار انتمدخل امهيلإ مضنا ؛ليئربك ىعدي نهاك
 ؛قرمو محل ناك دقو «ءادغلا ماعط لوانتل انهجوت مث اليلق انحرتسا انلوصو
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 بألا راد يف انلزن ءركشلا ةالص دعبو ةديدجلا ةسينكلا انلخدف ءانراظتناب

 دعبو ةعامجلا نم قيرف انيلع مالسلل cla ثيح ؛ةسينكلا بناجب وطامود
  ܐܢܢ ةرهسلا

 £ بأ ١954

 وحن هيف نيتالل اريد انرز ثيح «ةنيدملا يحاون يف ةعتمم ةلوج يف ىسيع

 رهظأو يدي لّبقو ادجاس ريدلا سيئر انلبقتسا ,نهاكو ئدتبم بهار نيعبرأ
 Liles ينيدهي نأ دارأ هعم قّيش ثيدح دعبو ءريدلا ماسقأ ينارأو فطل لك

 را كا فطلب تيبأف ءمهارد هيف

ps el ܬ ܥܫܢ ܕ ءاشعلا ماعط لوانتل .وطامود بألا راد ىلا Gace 

ae aes ania ܒ رهظلا agin 

 ܕ

 | ܢ. ܟܘܢ ةفاين dle ءاشعلا ܠܫܢ ܕ » gle 9. بألا راد ىلإ اندع

 نم ةضيرم ةدايعل اليم /¥ › / دعبت ܠܠܢ يف هل ةرايز نم عوشي سويسانثأ
 .ارورسم احيرتسم تمن مث ؛ةعامجلا عم انرهسو ؛ةعامجلا

( 4 | £ Glo 

 ءاهثاثأو اهماسقأ ىلع تجرفتو مارفأ رام ةسينك انرز ةرشاعلا يف

 وام نارطملا ةفاين لزني ثيح «ء(دويس) دويبع !a ةديسلا راد Sy ܟܢ

 ¥ ¥ ܀
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 snag نيبعت ديف LSS يذلا نيزوميللا ىلإ اننج ءاسم ةسلاسلا يفو
 انيفتلا ىتح ܐܬܠ انيشمو Lind ܢ ܫܝܢ ܕ نيتعاس وحن تماد ةحارتسا

 تملا ate aig ىلإ يجر تاك عورتا زل سررت يات بطلي

 ىلإ ينذخأو ܬܕܥ ܘ يلع مأس مش ينع انعم نم أسف عجر مث ءاكريمأ

 .فرصناو انعدوو انعم ثدحتي ناك رورسو عضاوت

 ١954 بآ١

 نارطم عوشي سويسانثأ رام ريبكلا خألا ةيشربأ ىلإ يترايز
 فطاوعو ةبحم نع ةليمج تاعابطنا يدل تكرت ءادنكو ةدحتملا تايالولا

 لخديو ينحرفي ام لكب ماق هتفاين نأ ثيح ܘܩ Sy عوشي نارطملا ةفاين

 هتيشربأ زكرم نم هترايس يف ينففار دقو ةصاخ ؛يبلقل رورسلا

 ءادنك ىلإ اهنمو سلوفلرتنس ىلإ اريخأو ءندملا نم اهريغ ىلإ (يزرجوين)
odsريدقتو هلا  | aad ol oy | ble ols,نمحأ  lig sell gual Sib 

 نم مهظفحو هللا مهكراب ܚ ةيدقتلا مهايادهو مهمركو مهمئازعب مهتبحم
  هراكملا

١551 alr 

 نارطملا ةفاين تعدوو كاسنكاه يف ةينارطملا راد ايئاهن ترداغ
 يروخلا نب انحو نوتاخ ةديسلا هتدلاو انعمو ؛هترايس يف ينذخأ يذلا

 دعب ةيناثلا يف كلذو «دناليادور ةيالو يف سوفلارتنس وحن انهجوتو ىسيع

 فصنلاو ةسماخلا يف سلوفلرتنس يف مارفأ رام ةسينك ىلإ انلصوف ءرهظلا
 ةعامجلا نم قيرفو وطامود دحألا دبع سقلا بألا اندجو ثيح ءًءاسم
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 صاب عم ةيحايس ةلوجب انمق ܀܀ܠܫܠ) ماعط لوانتو ةحارتسا دعبو
 افحتم انارأو .عراوشلا يف ةلوج يف lS ol نم انريغ عم انذخأ ءيحايس

 .نيبعت ليتوألا ىلإ انعجرو «نلوكنل ربقو ةيركسعلا ةربقملاو
anyلاصتا  «tilaيف مدختسم وهو ىسيع زيزع ديسلا ءاج  

 (id) يكنوعمش جروج ديسلا لغتشي ثيح ىلإ انذخأف «ةيلخادلا ةرازو
 اليل انلوجتو هترايس يف انذخأ مث ؛هباسح ىلع ءاشعلا ماعط انلوانت كانهو
 .انمنف ليتوألا ىلإ اندع مث ؛ةيسيئرلا عراوشلا يف ةرشع ةيداحلا ىتح

 ناكسو َّ ܠܨܝܢ نطنشاو ناكس نم )208( نوسمخو عبرأ ةئملا يف
 a 3 ܒ

 ¥ رومت :١5114

 سايلاو ىسيع زيزع ناديسلا نيترايس يف مويلا انعيمج ذخأ

 لوجتن انادبو (oss ol) موصرب سرطب يروخلا موحرملا نبا موصرب
 cE seal سلجمو سرغنوكلا مث (Gand تيبلا نم ءادتبا ةنيدملا ءاحنأ يف

 .اهريغو ءايلعلا لدعلا ةمكحمو «ةماعلا ةبتكملاو

 نإو وهف نيملسملا عماجو ؛ةمخفلا سئانكلا ضعب ىلع انجرع مث

 عبس بلح يف يقب يذلا يعوسيلا فيزوج خألا ينفرع ثيح نييعوسيلا
 ةيفيكو خيراتلا ماسقأ ىلع انرودي ذخأو cay تحرفو انب حرفف «تاونس

 ىلع حيسملا ديسلا لحارمو ةقيدحلا هجراخ يفو Ate شه دم ءيش ءانيلا

 .اعبط ينايرسلا اهنم ةغل ١٠5١ ب انابأو كيلع مالسلا ةباتكو ءسدقلا هبش

 .ىسيع زيزع دنع مويلا انيدغتو
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 يف يهلإألا سادقلاب تلفتحا احابص فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف

 عوشي سويسانتأ رام ةفاين روضحب تيورتيد بهذلا مف انحوي رام ةسينك

 ةسام ةجاحب مهو هللا مالكب مهتظعو «ءاسنلاو لاجرلا نم سفن نيتس وحنو

 .هيلإ

 ela ثيح «ةعامجلاب انعمتجاو ةسينكلا ةعاق ىلإ انلزن سادقلا دعب

 .مهب تررسف انح هنباو هتجوزو هراشب بويأ نب ليئومص اضيأ ارخأتم

 نا Nga La رالود /15/ وحن روطفلاو ةسينكلا قبط نم عمج

 يننكلو ةيده !LA ينوطعيو ةئام وحن نيرضاحلا نم اعربت هولمكي

 .رخآ ببسلو تعمج يتلا ةقيرطلل ارظن اهلبقأ ملو اهتضفر
  5زومت ١954

 سويسانثأ رام عم تهجوت رهظلا ܠܫܢ ܕ ؛ةينارطملا راد يف انيضق

 ةسردملا امنيسل حيسملا ديسلا ةايح نع مالفأ ةينامث تيرتشاو عوشي

 اذكهو ءرالود AO ب يزرجوين نم اهل ةنيكام اقباس تيرتشا يتلا ةيدحألا
 ةتسب دحاولا مليفلا ةميق ينعأ - رالود /١77/ تحبصأ مالفألا dad عم
 . شا ܪ وذ

 ١5514 زومت ¥ 4

 نوطنشاو ىلإ هترايس يف عوشي سويسانثأ رام ةفاين انذخأ

 سايلاو وكيلج رتيبو نيديا بوقعي سامشلا !Le انعم ناكو ؛ةمصاعلا
alىف ادمقت :ووعسم  Laelيب نطتنشاو ىلإ اكاصوو فيصنلاو  

 تسبب دحاولا مويلا ةرجأ مخف ليتوأ وهو نيليتوم يف انلزنو ܘ̈ܠ ܥܐ ܨ
 «نوفلت «نويزفلت ءمامح ءيش لك نم ةلماك ةفرغو .طقف ةمانم تارالود

 .ءاوهلل فيكم
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 تدعأ ةفرغ يف انحرتسا تابطرملا ܥܨ ܠܫܢ ܕ ܨܕ ܐܝܘ ةديسلا هتجوز ىلعو

 .انبلكل

 .ةيئابرهك ةحورم دوجو مغر ce gull قطت مل ادج ةراح ةليللا تناك

 بألا راد يف ءادغلا ماعط عوشي سويسانثأ رام ةفاينو انلوانت

 هعم املكت يذلا نونح سناطم بلاطلا ناك دقو ءيلغرد نافيطسا يروخلا

 داصتقالا يف هاروتكد اهيف ذخأيل تيقب يتلا ةدملا نيتنس دعب اسيسق ريصي

 هتجوزو كرت سايلا ناك امك ءادج نيصر قالخألا ثمد باش وهف

 .هيخأ ةنبا يسمشو يلغرد يروخلا ةنبا ىودهو
 ١954 زومت ¥ ܐ

 يف ةلوج رهظلا دنع انلوجت دقلف اذه عمو ءاقناخ اراح سقطلا ناك
 سايلاو سويسانثأ رام ةفاين عم انهجوت فصنلاو ةدحاولا يفو «ةنيدملا

 اهتاقرط لك يف ناسنإلا اهيف راد اذإ يتلا «ةعئارلا ةماعلا ةقيدحلا ىلإ كرت
 .اليم نيثالث ةفاسم عطقي هنإف

 بألا دنع «ءادغلا ماعط انلوانت اهنم ةهج يف ينعأ ةقيدحلا هذه يف

 ةسانمب (ءادغ) كنكيب ةلفح ةعامج تماقأ ثيح كيلوثاكلا مورلل يشاير

 انررسف «نيينانبللاو نييروسلا نم نيريثك ىلع انفرعت انهو «هداليم ىركذ

 .اورسو

 .انررسف DLN لك نم روهز اهيفو ءروهزلا ةقيدح يف انلوجت مث
 ١954 زومت ¥ ܙ
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 .ءادغلا ماعط انلوانت
VV١9514 زومت  

LSةرشاعلا ىف ىبعح ديسلا راد  latinزاذ ىلإ ىبعج انذخأو  

 ةرايسلا انبكر مث ,مهانعدوو تقولا نم اليلق انعيض ثيح لضاف سقلا

 ءاشي امم ءاشي ام صخش لك يرتشي هيفو ريبكلا معطملا ىلإ انبهذو

 سقلا نب ميعنو يبعجو عوشي نارطملاو انأ انك دقو candy هسفن مدخيو

 .لمشم ناميلس

 يف لوجتلا يفو ءيبعج ناكدو سفلا تيب نيب انلفنت ءادغلا دعب
 ܐܝܩܐ ܦ سفقلا راد انعدو ثيح ceil ll ةعاسلا تناح ىتح عراوشلا

 انعادو يف انعمو راطملا ىلإ هسفنب وه اهدوقي يبعج ةرايس يف انهجوتو

 راطملا ىلإ انلصوف Jats ميعنو يصمح سناطمو ؛يبعج نيليه ةديسلا

 اءاج دق اضيأ هتجوز رادكو فيزوج ديسلا اندجو ثيح «ةقيقد نيعبرأ دعب
}070 

 .هتجوزو يبعج ةبحمو مرك ةصاخ مهمركو

 سول نم ةسماخلا يف (سنيالريا ناكريمأ) ةرئاطلا تكرحت

 بسحب ليللا فصن دعب ةدحاولا يف تيورتيد ىلإ انب تلصوف ܨܝ ܠܥܢܐ

 وغاكيش يف اهلالخ تطح ؛تاعاس سمخ دعب ينعأ «تيورتيد تيقوت
 3 ܝ: ل ايبك ܨ

 سويسانثأ رام ةفاين لابقتسا يف ناكو تيورتيد راطم ىلإ انلصو

 Sl BLS) جروج سفلا هيمح نباو كرتلا يليا ديسلا نم لك يلابقتساو

 يف انبكرو !eal Sat ConA صاخشأ ةعبرأو مانهب زيزعو وند ليمجو
 هيلع افويض انلزن ثيح هتيب ىلا !Ube يذلا كرتلا يليا ديسلا ةرايس

 ¥ )\ ܘ
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 .يبعج ةجوز نيلا اهتنيبشا تناك

VY١454 ܐܕܝ  

 نارطملاو انأ) طوبرخ نم وهو روداج كنرف ديسلا انذخأ مويلا

 اهيف ةريبك ةراح ىلإ انلخدف ؛ليثمتلا ثيح ىلإ ( لضاف سفلاو عوشي
 ءانب يرحلاب وأ لحم ىلإ انرودي ناك يذلا صخشلا انلزنأ «ةريثك تارامع

 ” ب رّددقي امب «يئامنيسلا ريوصتلا وأ لثمملا هيلإ جاتحي ام عيمج هيف

 .قباوط عبرأ نم فلؤم ءرالود نييالم
 دحأ يلإ رظن رظن :دويلوه ةقطنم يف ليثمتلا لحم ىلإ انذخأ مث

 الثمم ينبسح امتح ؛تمستباو مستباف هوروصيل ةلاح يف مهو نيلثمملا

 يننأب هل ليقف ءارسفتسم ءاج ليلق دعبو 6592 ريوصتل ܘܠܬ يبايثب تئج

 هللا فرعأ نكأ مل انأ :باجأو ءيب سرفتي ذخأف «قرشلا نم تمدق نارطم

 .يبلقل هللا لخد اذه تيأر امل نكلو

 (يوباك) ليثمتلا بايث يف تالثمملاو نيلثمملا نم نيريثك انيأر دقو

 نوديري يذلا مليفلا نم ةطقل ذخأل نيسدنهملاو نيروصملا عم نودعتسي
 .هريوصل

 Beads Guta دعاسو هللا 156 : واقعا اذه )©
 .هنوبعتي يذلا بعشلا ىلع

١9514 joa ( ܘ 

 «سبجلاو خوخلاو لاقتربلاو بنعلا لوقح ىلإ يبعج ديسلا انذخأ

 يف أبعتو زرفتو لسغت نئاكملا ةطساوب اهيف رّضحت يتلا لماعملاو

 كانهو ءاكريمأ ءاحنأ ىلإ (داربلا) راطقلا تابرع يف نحشتو قيدانص
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 بسحبو سولجنأ سول تيقوت بسحب فصنلاو ةرشع ةيناثلا يفو

 .مانيو حيرتسيل هتفرغل انم لك فرصنا 7,2١ كرويوين تيقوت
  4زومت ١95514

 سول يحاوض ىلإ هترايس يف يبعج ديسلا انذخأ ءادغلا دعب

cow plaلاقتربلاو نوميللا رجش لوقحو لوهسلا ىلع انررم ثيح  

 لجفلاو اهريغو ايلوصافلاو ةرودنبلا ك تاورضخلاو ءزوجلاو
 = ...او ردتوشلاو

 لسغي ثيح «نوفيركلاو لاقتربلاو نوميللا ريضحتل المعم انرز مث
 يبعج ديسلا ارد ىلإ انعجر مث ؛تانيكاملا ةطساوب قيدانص يف Lary ىقنيو

 .سايلا هللا دبع نب

 انمركأ ثيح ءيزاغ لضاف سقلا راد يف ءادغلا ماعط انلوانت

ailileلك  cal Sylدويلوه ةنيدم يف لوجتلا ىلإ هترايس يف انذخأو . 

 ١9514 زومت ١١

 ةعاقلا يف ءسولجنا سول ةنيدم يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةلمج اهمجرت ةظع تيقلأو ءاهل كلم يهو «(نايرسا) ةيعمجلاب ةصاخلا
 /6٠١/ وحن نودوجوملا ناك .رتنع اموت ديسلا ةيزيلكنالا ىلإ ةلمجف

 اهمأ يزاغ لضاف سقلا تنب نيلا ةلفطلا تدمع سادقلا دعب

 ءامهل ةنماثلا يه ةلفطلا هذهو ءلمشم ناميلس سفلا موحرملا تنب زومرف
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 ةيموي ةديرج ردصت كاسنكاه يف ةعبطم انرز ءاحابص ةرشاعلا يف
 فظوم /٠٠١/ وحن اهيف ةمخض ةعبطم يهو ءرهظلا دعبو رهظلا لبق

 ددعو ءطقف ةديرجلا عبطت ؛ةثيدحلا عباطملا نم يهو ؛مدختسمو لماعو

 eS يح هس ع ع تح

 .ناكم ىلإ ناكم نم لقتنن نحنو ًاريثك انبايث تلتباو ءأريثك ًارطمم

 مث «تارايسلل دروف حانج مث «ندرألا حانج ءراهنلا اذه يف انرز

 ءريثكلا رطملا مغر ܐܳܢ ܨ ܚܨܕ ؛نوسنوج حانج مث «ةيكريمألا ةيبرحلا حانج

 ^ زومت ١9515

 نيهجتم عوشي سويسانثأ رام نارطملا ةفاينو انأ كاسنكاه انرداغ

 ديسلا ةوعدل ةيبلت «ةرئاطلاب اينروفيلك يف سولجنأ سول ةرايزل راطملا ىلإ

 Syrah) رالود ٠ / ةميقب ابايإو اباهذ رفس ةقاطب انل لسرأ يذلا يبعج

 عالقإ انرظتنا «ةقيقد /15/ قرغتسا رفس دعبو cee فالآ ةئالث ةفاسملاو

 تارئاط نم ܨܕ & ) ¥ ¥ ܀ ةعاسلا مامت يف كرحتت ܚ اهب اذإف «ةرئاطلا

Tiidaبكا نا . 

 ؛ليمجلا عساولا 0 يل لضاف

 ܐܢ jab y ادج انررسف «ةلماكو ةزاتمم ةفرغ يف انم لك هيدل انلزنأ ثيح

 .ةيفئاط ىرخأ رومأو ينايرسلا مسالا ةيمست ىلع اريثك انثدحتف ؛هتجوزو



 £ ܪ ١

 .فحاتملا ماسقأ ىلع. Liga yal ةاتفو الاجو انعم اوقفرأ
 ١9154 زومت '

 بوقعي سامشلا انقفاري سويسانثأ رام عم تهجوت !celal دعب

 نوفظوملا انمرتحا ؛تاناويحلا ةقيدح انرز ثيح «كرويوين ىلإ يروخلا

alyءلوخدلا مسر اوذخأي  Lardyيفو «ةقيدحلا ماسقأ لك نيفظوملا دحأ  

 هذه لخدي ءانيأر امم نيبجعم انجرخ ةقيدحلا قلغ دعوم دنع ةسماخلا
 .همسن فصنو نينويلم ةنسلا يف ةقيدحلا

١95154 jou ܙ 

 .ةبيرق امنيس ىلا انهجوت فصنلاو ةعباسلا يف !co Liked دعب

 عبرلاو ةرشاعلا يفو ؛(اكريمأ ىلإ ناكريمألا لوخد ةيفيك) :مليف انرضحو

 .ةينارطملا راد ىلإ انعجرو انجرخف مليفلا ىهتنا
 £ زومت ١95514

 «بعشلا تظعوو st ype رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ١9514 زومت ه

 ذأ هعمو .سكذوثرألا نمرألا نارطم نايروداجخ ةدايس ينراز

duaةقياسلا سويساتلا نام ةقاين ةونعد ىلع ءاديؤ  Lee LUGܝܒ  

 .رورس SS ليفتسا

 ١9514 رومت ¥
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 .ءكرويوين تسيو يف ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 (رونلا دبع) ريبلا سقلاو همرك سقلاو سويسانثأ رام ةفاين روضحب

 يروخلا نب انح مجرتملا ناكو .ءبعشلا تظعوو «ليئومص سلوب يروخلا

 .ةسينكلا هذهل اسيسق نوكيل حشرملا ىسيع
 اوؤاج نيذلا ىلع انفرعت ثيح «ةسينكلا لوه ܝ انلزن سادقلا دعب

 .مهعم ءادغلا ماعط انلوانتو !cau عم نيليلق اوناكو ةالصلل

 1255 ناريزح ¥

 ىلإ دوعسم سايلا انعمو اعبط سويسانثأ رام عم انهجوت ءادغلا دعب

 نييرصملاو نييروشأآلا راثآ ىلع انجرفتو ,فحتملا انرز ثيح «كرويوين

 مسق :هنم ماسقأ ةثالث ىلع انجرفت رخآ افحتم انرز مث ءراجح نم مهريغو
 ءاهنم تذخأ يتلا نداعملاو ةميركلا راجحلا مسقو ؛ةضرقنملا تاناويحلا

 نم Linde  ًءاسم ةسماخلا يف قلغت فحاتملا GY - تقولا قيضل ارظنو

 يف هيلإ ةدوعلا ىلع انمزعو Sig قيضل نوفسأتم نحنو فحتملا اذه

 .ىرخأ ةصرف
 PY انيأرف ءجونزلا رثكأ ميقي Gus ملراه يح ىلع انجرع مث

 Bday عراوشلاو نوحياصتي ةيبصلاو ءيرزم لكشب مهتويب مامأ نودعقي

 .ضيبلا نكسي ثيح عراوشلا ةيقب لثم ةفيظن نكت مل ثيحب

 Ais نيسمخ ذنم اهئانب يف رشوب ناكيلكنألل ةمخف ةسينك انرز مث
 ةميظعو بيلص لكش ىلع نوكت فوسو cleat نولمعي امنإ دعب صلخت ملو
 .ادج

 Joe ءافطل فحاتملا وفظوم .ةينارطملا ىلإ ةعباسلا يف اندع

 لب ءلوخدلا مسر انم اوذخأي aly «نيدلا لاجر ةصاخ بيرغلا نومرتحيو

¥ ¥ 
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Le gleةطساوب اهلاسر اب هتدعو ديكو «ينابلود انحوي نارطملا  

 .عوشي سويسانثا رام
Yo199: ناريزح  

 يف ةلوج يف همرك سقلاو عوشي سويسانثأ نارطملا ةفاين ينذخأ

 اهادحاو ةميظعلا رلفكور تارامع ىلع انجرفت مث ؛ةمخفو ةريبك يهو

 تارامعلا ماسقأ ضعب يف ةليلد ةاتف ةيطاوب انلوجت ءاقباط /٠١/ يوحت

 معاطمو نيكاكد نمو ءانبلا يف نف نم بابلألا بلخي ام انيأرف «ةعبرألا
 .نيعبسلا قباطلا يف ةروص انروصتو c/o gue ̂ ܀ ܀/ وحنل عستي جاراكو

 قباط ةئام ىلع لمتشت يتلا ةيلاعلا ةيانبلا ىلع انجرع مث

 دقو .ةياذبلا هذه Leite روصملا ضارغألا صعب 1 كانهو «نيفباطو

 انجرفت هنمو قباط ىلعأ ىلا لحارم ةثالث ىلع يئابرهكلا دعصملاب انعلط

 ةمخفلا تارامعلا اهيلع ينبملا نتاهنم ةريزج اهنمو كرويوين ماسقا ىلع

 /؟9/ ىلع لمشت يهو «ةدحتملا ممألا ةئيه ةيانب ىلع اضيأ انجرفت

 نكلو Cy SII ةبلع لثم ةينبم يهو ode YI) تحت نيقباط اهنم قباط

 مث ؛ةدحتملا ممألل ىربكلا ةعاقلا اهنم انيأر tle رشع نم رثكأ اهيف

deliيف انسلجو «يداصتقالا سلجملا ةعاق مش ءيلودلا نمألا سلجم  

 ديسلا اهب انفيض الوك يسبيب انبرش ثيح بورشمللو فراعتلل مخف نولاص
 تنب ةبيدأ ةسنآلا ىلع انفرعت امك .كانه فظوملا موزخ ميلس نب ريبلا

 1554 .ناريزح 5



 £ ܠ ١

 (Jia ىطعأ يذلا هللا دجمت  اقح ةشهدم ةريثك ءايشأ ,aul امو ܛܫ
 - ءايشألا هذه عرتخاف ناسنإلل

  Yrناريزح ١9554

 هاجتاب ء«ةينارطملا نم انعلط فصنلاو ةيناثلا يف ينعأ ءادغلا دعب

 انلصوف ؛هعامتسال انيعد ناكيتافلا حانج يف سادق روضحل ؛ءضرعملا

 كريرطب وخيش سلوب رام ةطبغ لصو «ناكيتافلا حانج يف ةحارتسا دعبو
 هسفنب وه لفتحا Cus ةسماخلا ةعاسلا تراص هيلع مالسلا دعبو «نادلكلا

 نييسرك سويسانثأ راملو يل يطعأ ؛هتفئاط نم نايروخ همدخ ؛«سادكقلاب
 Lica gd cohol 75 05 ةعبو 975 olde Lil تطقتلا «سولحلل

 .كاسنكاه ىلإ اندعو
  Ttناريزح ١9515

 يف ةينارطملا راد ءوخيش سلوب رام نادلكلا كريرطب ةطبغ راز
 يعادلاو Ana YI نارطم سويسانثأ رام نارطملا ةفاين هلبقتساو كاسنكاه

 ديواديب ساموت بالاو ؛يناكسيسنرف نهاك ؛هتيعمب ناكو ؛همرك سفلاو
 ءعوشي سويسانثأ رام ةدئام ىلع ءادغلا slab اولوانت دقو ءزيروش بألاو

 راد اورداغ فصتنلاو ةدحاولا يفو ؛«ةيراكذتلا روصلا ضعب مهل تطقتلاو

 .اولبقتسا امك ةوافح لكب نيعدوم ةينارطملا

 ىلإ ةيبرعلا نم روثنملا ؤلؤللا مجرتي هنأ فيكو ينايرسلا بدألا لقح يف
 Vas cal il كريرطبلا موحرملا ةايح ينم بلط دقو .ةيزيلكنالا



( | £ 

 ةعبارلا ةعاسلا يف ةينارطملا راد ىلإ ܬ )ܠܫܠ ماعط لوانتل لفيرك يف

 اليم ٠ دعب دودحلا lap ةليمج قيرطلا يف ةيعيبطلا رظانملا تناك ءًءاسم

 ؛كرمجلل اعبات ةدحتملا GLY sll دحاو فظوم ريغ دجوي الو كوربرش نع
biعيباسأ ةسمخ ةدمل ةماقإ ةقرو يناطعأو ءيرفس زاوج يف  als 

 .طقف يرفس زاوج ىلع لوخدلا ةراشإ
 .عوشي نارطملا ةفاينل نيمليف ىلع انجرفتو ءءاشعلا ماعط انلوانت

 راص امم رثكأ ءراح بيحرتو لفاح لابقتسا aig هترايز ىدل هل اذخأ

 ابيلص نابرلا نم يلإ تدرو ةلاسر يف مويلا « هانأرق ام بسحب هتسادقل

 .نايرفملا ةماسرل رابلمل هتسادق ةرايز ءانثأ ؛هتسادق ريتركس

Tl١9545 ناريزح  

 .ةينارطملا راد نم انعلط ءرهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 وحن دعبت يتلا كرويوين ىلإ كاليداكلا هترايس يف نارطملا ةفاين انذخأ دقو
 فلتخم يف رشبلا نم فولالا كانه انيارف .ضرعملا ةدهاشمل ليم ) ¥

 نم الإ نكمتن نكمتن مل تقولا قيضل ارظنو «ناولألاو ماجحألاو رامعألا
 بابك انيدغت Gus نانبل حانج ىلع اهءانثأ انجرع ؛ةحنجأ ةثالث ةدهاشم

 محللاو ءلفطل يفكي ال ريغص نحص يف اذه نم لك ؛جونغ وبأو ةنبلو
 دقو ءريثك cla ةجوزمم قرع ةيابك عبر عم ءاضيأ ريغص Gare lis لكل
 يف انعجر .صاخشأ ةسمخل كلذو ءرالود /١5/ ةمسدلا ةلكألا هذه تفلك

 > 0 تيضتلا 65

 ءروتوم Gh ASI حانجو ءروتوم لارنج حانج :هاندهاش يذلا
 ye peal اذه يف يلاوجت يف تنك دفلف .نانبل حانجو ؛ناكيتافلا حانجو

 تفل يذلا رمألا ءياصعو يغوواق gill :; 100 0 5 يلودلا

 ينم نذإب انايحأو ينم ملع نودب انايحأ يننوروصي اوناك قيرف رظن

yY.V 
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 ةفاظنلاو ةيانعلاو col jab صاخ حانجو تاضيرملاب صاخ حانج هيفو
 ينم نبلطو ءاراح !Yuma تابهارلا ينتلبقتسا دقو .ادج ةزاتمم ماظنلاو

 ؛نهاضرم ءافشل ةالصلا ينم نبلطو ؛ةزجعلاو ىضرملاب ةحنجألا ةرايز

 .هتيأر امم ارورسم تعجر دقو
 لوه يف عامتجال همرك بألا ةوعد ةأرماو لجر نيسمخ وحن ىبل

 يلإ تهجوت يتلا ةلئسألا نع تبواجو ةسينكلا نع تثدحت هيف «ةسينكلا

 جرخ دقو «ةيبهذملا تاقورفلاو اهرارسأو ةسينكلا نع نيعمتجملا نم

 .هوعمس امم نيرورسم ةصاخ ةروصب نابشلا
  Aناريزح ١954

 يتلا مايألا ءناريزح ¥ ) مويلا ىتح رايأ )¥ تبسلا موي ذنم

 ؛ةرايزلا هذهب تعتمت ثيح call ىلحأ نم تناك ءكوربرش يف اهتيضق

 ليلخ :ةداسلا يلهأ ةصاخبو cage Sy مهتبحمو نينمؤملا فطاوعبو

 دبع سقلا بألا عيمجلا سأر ىلعو ؛مهلايعو يدنه اموتو دادح وجرفو

 ينانتماو يريدقتو يركش اعيمج مهلف ؛مامهلا ةيعرلا نهاك همرك ميركلا
 يف كرابو هراكملا نم هللا مهظفح «ةيبلقلا يتاينمتو ةيوبألا يتيعدأو

 ملظو رارشألا رش نمو هوركم لك نم مهاجنو ؛مهلاسنأو مهقازرأ
 ̄ Opal  مهتسينك عيفش مارفأ رامو ءارذعلا ةديسلا ةعافشب «نيملاظلا

 ١554 ناريزح \ ܐ

 بألا ةرايس يف كوربرش ترداغ احابص ةسماخلا ةعاسلا يف
 هنباو فاعساو داعس هيتنبا هعم ذخأ دقو هسفنب وه اهقوسي ناك ؛همرك

 ميقي ثيح يزرجوين ةنيدم ىلإ ةدحتملا تايالولا بوص انهجتاو ؛يميج

 لكس ةجيد| تايموق «ليص 1 هدرا gat دعيو of pts سويساتتا ناه ةقابن
 ¥ ܢܪ



 £ "و١

 .مهلصضعب oa تافاسم نم اوؤاج دق اوناكو

 ١9514 رايأ ¥ £

 ةهزن ىلإ هترايس يف همرك ميركلا دبع بألا دادح ليلخو ينذخأ

 انسلج كانهو ؛كوكام اهمسا ؛ةريحب اهيف ىرخأ ةنيدم ىلإ كوربرش جراخ

 تفلك ءراكيس تبرشو .هزوب عم زاتمم ىبرم انلكأو ةوهق انبرش معطم يف
 0 1 © ناير : نيلاير LEO dell ode كلذ

 هاطعأ لاير عبرو Spall ةميق لاير عبرو co )ܕܢܐ ܕ ىبرملا وأ وتاكلاو
 .انيشخب انيك

 مالسلل ءوطامود دحألا دبع سقلا بألا سلوفلا رتنس نم لصو

 هنمو ؛دادح ليلخ راد يف ةانأ ثيح ينرازف .وباش انح ديسلا هعمو يلع

 تيسح ًايقزش الكا الواو وكز حيسمع ديسلا راد ىلإ ىوعدلل ةيبلت انبهذ
 تاياكح يف تاينئدملاو تاينيدلا لوانت ثيدحلاو «نيدرام يف يننأك يلاح
 نأ دعب ءليلخ ديسلا راد ىلإ Gace فصنلاو ةرشع ةيداحلا يفو ؛ةكحضم

 .همرك بالل اهتيطعأف ةيده يل مدقو وكز حيسمع ديسلا راد يف انيلص
 تارعدلا ܝ =: )3

 ' ناريزح ١9515

 ܐ pal رام ةسينك ist هه رك < ܢ( هب لفتحا يدلا سادفلا ترصضح

 .يهيجوت هظعوو «غيلب همالكو ليمج هتوص همرك بألاو
 1418 ناريزح ¥

 .ةبهار / ܘ ܀ / هيفو ةفرغ ةئمسمخ نم رثكأ هيف al ةباثمب وه ريدلا
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 يذلا ةكرشلا راكوتوأ تبكر اهنمو ةكرشلا لحم ىلإ ينتلصوأ يسكت
 ىدحإ كانهو ali يف كلذو ءراطملا ىلإ ةعاس فصن دعب ينلصوأ

 عالقإ دعوم نيحي امثير ةحارت رتسالل ةصاخ ةفرغ ىلإ ينتدخأ ت تافظوملا

 ينقفارو يتالماعم ىهنأو يتبيقح لمح نيفظوملا ܠܒܐ ينذخأ مث ؛ةرئاطلا

 اريخ يب ىصوأ هنأ دقتعأ ءاهمهفأ ال ةغلب ةفيضملا عم ملكتو «ةرئاطلا ىتح

 فصنلاو ةرشاعلا يف (سنرف (pl ةرئاطلا تعلقأ - يركش ليزج هلف -

 موقلا ملكتي امم ائيش مهفأ aly ؛مويغلا ريغ ܨܐ مل : :ميغلا قوف تناكو ءابيرقت

 يف لايرتنوم ىلإ انلصو «يلاح مهفأ ام Le gi ةراشإلاب سرخألاك تنكف هب

 ادنك نيب قرفلاو ءادنك تيقوت بسحب 4 ةعاسلابو ءابيرقت ةيناثلا ةعاسلا

 ةعاس قشمدو توريب نيبو .. ١ توريبو سيراب نيبو .. T سيرابو
 ةمرك ميركلا دبع سقلا بألاب تيقتلاو ءيفيصلا تيقوتلا بسحب ةدحاو

 اوؤاج ةعامجلا نم قيرفو ah ميلسو يدنه اموتو دادح وجرفو ليلخو
 .يلابقتسال

 ىلإ انلزن ءءاسملا ةالص دعبو ءكوربرش يف ةسينكلا ىلإ انلصو
 Sale ىلع ءاشعلا ماعط مهعم انلوانتو ؛:ةعامجلا انيلع ملس Cus لوهلا

MIنيثلا  cde 8 gy SI aseة راد ىف تيفو  shag 
 ١9514 رايأ ”*

 ةرشاعلا ةعاسلا يف كوربرش يف مارفأ رام ةسينك يف ةالصلا انأدب

 ءايروس تيقوت لثم حبصت تاعاس عبس اهيلإ فضأ ءادنك تيقوت بسحب
aeةيداحلا ةعاسلا مامت يف يهلإلا سادقلاب تلفتحاو ءرهظلا دعب ةعبارلا  

 ةملك ةمرك ميركلا دبع Guill ىقلأ LS cele ay ركش ةملك تيقلأو ؛:ةرشع

 ؛ةرشابم سادقلا دعب هتيب ىلإ لك فرصنا ابيرقت ةدحاولا يفو ءبيحرت
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 روداو ءىسيع ليشيم نب ناجو «سايلا هنباو هتجوزو بولطم ميهارباو

 نيذللا وردب جروج ينبا ضايرو سايلاو «؛هترايس يف انذخأ يذلا رفصأ

 .مهءامسأ تيسن رخآ قيرفو ءدرو AGL يل امدقو يذخأل امهترايس ابلج
 نولاص ىلإ Lab jig ءانتعامج ءانبأ نم باش ةمزاللا ةلماعملا ىهنأ

 (Lal) ةرايطلا تكرحت ءفصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا مامت يفو ءراظتنالا
 .مدق /5.٠0"/ وحن ىلإ تعفترا دقو ءابكار /١٠١/ وحنل عستت يهو

 ܨܚ ܕ )ܕ صربق ىلع انررم ؛ةعاسلا يف رتموليك ةئمعبسب عرست تناكو

 عابرأ ةثالث وحن راطملا ىلإ انلزنف وناليم ىلإ انلصو ءرزجلا نم اهريغو
de Lalاهتاذ ةرئاطلاب رفسلا انلصاو مث ءتاعاس عبرأ وحن انرط نأ دعب  

 فصنلاو ةسماخلا يف يأ فصنو ةعاس وحن دعب اهيلإ انلصوف سيراب ىلإ

 قشمدو فصنلاو ةسداسلا توريب تيقوتو يلحملا سيراب تيقوت بسحب
 ةلماعم لامكتسال ةعاس نم رثكأ راطملا يف تيقب ءفصنلاو ةعباسلا

es he a lalܢ اني نصي  op 
 روتكدلا تدجو تجرخ املف ءاريثك ترجض دقو تيهتنا عبرلاو ةعباسلا

 يف يناذخأو ءيب بحرف ؛يننارظتني ةلضافلا هتجوزو شونح ديفاد

 جرب ىلع انجرفتو ؛ةيسيئرلا عراوشلا ضعبب ؛نيتعاس وحن رودن امهترايس

«iينلصوأ عبرلاو ةعساتلا يفو «ةرايسلا نم لزنن مل ءرصنلا صوقو  

 اهمقر ةزاتمم ةفرغ يف انمنو انيشعت ثيح يسروأ سالاب ليتوأ ىلإ
 "انا

 ' رايأ ١9514

 (معطملا) ناروتسيرلا ىلع ينلدف «ةيبرعلاب ملكتي ليتوألا يف نيفظوملا دحأ
 ةرايس تبكر ليتوألا نمو ءفيفخلا يروطف تلوانت ثيح لكألا لحم

 فدي
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 .يقرشلا باسحلا ىلع ديعلا اذهب نولفتحي
 | 4 ܪ £ رايأ *

 cal pal رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو  ديدجلا دحألا

 تناكو (ةيلافتحالا ةلوانملا) يهلإلا سادقلا ةبلاطو بلاط ro ل تلوانو

 .نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 ١9514 رايأ ٠

 بعشلا تظعوو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 نم ةبلاطو بلاط ٠١ وحنل (ةيلافتحالا ةلوانملا) سدقملا نابرقلا انلوانو
 فاشكلا رقم يف مهعم روطفلا انلوانت «سادقلا دعبو ءيحلا يف انتسردم
 .ةيراكذتلا روصلا ضعب انل طقتلاو «ميدقلا

 ١954 رايأ ) ¥

 ةعبس عم انهجوت ةعساتلا يفو ءيعيدوت ةسلج يلملا سلجملا دقع
 ةلفح «ةينايرسلا تارودلا تماقأ ثيح ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن ىلا ءاضعألا نم

 ةلفحلا هذه يف .هتجوزو يلترد لراش نيبرتغملا ميركتلو ءيرفس ةبسانمب
 .مهتعدوو تينثأو تركشف «يبهذلا اهراعش تارودلا ينتدهأ

 Vane رايأ )

 80005 فكرت gk لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف
 ءاقول سوروفسويد رام نارطملا هفاين يعادو يف ناكو .ةبطيسصملا

 موصربو خابط ىسيع ناسقلاو ءنوعمش ىتمو يدوبع مارفأ نابهارلاو

 «ليئاخيمو ةرينمو يمع نبا سايلا agin :ةعامجلا نم قيرفو فسوي

vf 
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 سجرج رامو مارفأ رام يتسينك يف مادقألا ليسغت ةلفحب تلفتحا
 نم :ةيناثلا يفو ؛ةسداسلا ىتح رهظلا دعب £ ةعاسلا نم :ىلوألا يفف

 .فصنلاو ةنماثلا ىتح ةعباسلا

 نارطم ةدايس مارفأ رام ةسينك يف مادقألا ليسغت ةلفح رضح

 .سكذوثرألا نمرألا

١9514 Glu ٠ 

 دعب ةشلاثلا ةعاسلا يف بيلصلا نفد ةالص انأدب ؛ةميظعلا ةعمجلا

 .سمألاك ةصاغ ةسينكلا تناك اعبطو ؛ةسداسلا يف انيهتناو رهظلا

 oma) ܟ رام ةسينك ىلإ انهجوت فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يفو

 ثيح فصنلاو ةعساتلا يف انيهتناو بيلصلا نفدب اضيأ كانه انلفتحا ثيح

 .ةينارطملا ىلا اندع

 ܢܝ

 ١ ܪ £ رايأ 4 )

 cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو - ةمايقلا ديع
 .عبرلاو ةنماثلا يف انعلطو ؛ةسداسلا يف سادقلاو ةعبارلا يف ةالصلا انأدب

 .ةداعلاك ةيدقنلا مهاياده اومدقو نينمؤملا نم قيرف ديعلاب ينأنه

 مهنيبو نويمسرلا كلذكو .ةئنهتلل مهترايزب ءابرغلا أدب ةرشاعلا دعبو
 مهريغو ةيعرشلا ةمكحملاو ءهطابضلا نم قيرفو ةقطنملا دئاقو ظفاحملا

 $ ܠܥ ils sual مهسأر ىلعو «نيملسمو نيبحيسم نم تايصخشلا نم

 انلثم مهنأل سكذوثرألا مورلا ادع ام ةقيقشلا فئاوطلا ءاسؤر ةنراطملا
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 نم :؛نايرسلا يح يف الفاح الابقتسا كريرطبلا انديس ةسادق لبقتسإ
 ela دق ناكو ؛ةسينكلا ىتح ىهقملا مامأ نم دتمملا ةسينكلا عراش مامأ

 انلصوف .هتسادق عم ةيكريرطبلا ةرايس يف تنكو اعم انبهذو ةينارطملا راد

 ىلإ داتعملاك حايزب هتسادق جرخو ءابيرقت ةرشع ةيداحلا يف ظعولاو

 .ةنيعملا ةنجللا ةطساوب .ةماعلا فاقوألا

١9514 Glin 18 

 تلفتحاو ءاحابص ةعباسلا يف ةالصلا انأدب دقو :نيناعشلا دحأ

 تناكو ءامامت فصنلاو ةنماثلا يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب

 ةرودلاو نوتيزلا كيربت ةالصو سادفلا دعبو نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 ةيداحلا ةعاسلا يف ةسينكلا نم انجرخ ءموصرب سقلا اهاقلأ يتلا ةظعولاو

 .ابيرفت رهظلا لبق ةرشع
 ١514 ناسيئ ¥

 cal yal رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ءرارسألا سيمخ

 .ةسردملا تابلاطو بالط
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 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مظعملا كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 ةصاغ ةسينكلا تناكو ؛حلاصلا يرماسلا نع ةسيفن ةظع ىقلأو cal pil رام

 .تانمؤملاو نينمؤملاب

 هراز ثيح يمسرلا نولاصلا ىلإ داتعملاك حايزب ذخأ سادقلا دعبو

 .نونمؤملا
 ١954 ناسين ) ¥

 انديس ةسادق فرش ىلع ةلفح «ةينايرسلا تارودلا تماقأ

 .ةيهيجوت ةملك مهيف هتسادق ىقلأ «ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن ةعاق يف كريرطبلا

 .اليل ةرشع ةيداحلا ىتح ءاسم ةنماثلا نم ترمتساو

 ١9554 ناسيل )

 يتلا ناريطلا ةكرش ليكو ناينافيطسا سيكرس ديسلا ينراز
 يناطعأو . ١9554 رايأ )¥ يف ةدحتملا تايالولاو ادنك ىلإ اهعم رفاسأس

 :اناياو اباه: رجكلا .ةيروس ةريل /5553577/ هتملسو ءرفسلا ةقاطب

 نم رايأ VY ةعمجلا موي ةرئاطلاب متي فوس رفسلا نا اهنم نيبتو

 يرورض ثوريب يف ةكرشلاب لاصتالاو .ارهظ 17+ ةعاسلا توريب
 .امامت عالقالا دعوم ةفرعمل

 اهترضح انديس ةسادق فرش ىلع ةلفح ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن تماقأ

 ةريقادلا 35 تدقفاو ܓ فنصتلا و ةنماثلا حانت يف هتسادق عم كي `
 .ةيهيجوتلا هتسادق ةملك اهتللخت Antes ةرهس تناكو ءفصنلاو

١5514 Glu ( 
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 يناث سجرج رام ةسينك يف سادقلاب لفتحأ نأ ىلع تقفاو امك

 ١95514 ناسين ¥

 :ةداسلا رهظلا دعب ABI ةعاسلا يف ةينارطملا راد يف عمتجا

 :BLE بويأ ءورك ريشب .حالش عيدو ءرازاع جروج ءرفصأ دوعسم

 قيرط قرفم ىلإ ثالث تارايس يف انقلطناو .فسوي موصرب سقلا ܢ ܕ

 يروخ فسوي رييب اهيف ناك ةرايسب انيفتلا كانهو ؛ةيكاطناو ةنوردنكسا

 لقت تناك ؛يلترد يركش ديسلا ىرخأ ةرايسبو ءيجنوتوت ميركلا دبعو

 صخشو يجقارط يركشو يماش ليئربكو يجموم ديحوو يلترد يركش

 .فيزوج هنباو فلخ زيزع لقت تناك ىرخأ ةرايس مث «ءنمرألا نم رخآ

 بوقعي سويطانغا رام كريرطبلا انديس ةسادق مودق راظتناب انلك انيقبو

 - مايأ ةعضبل بلح ةيشربأ ةرايز دصقي يذلا ثلاثلا
 هتسادق اهيفو هتسادق ةرايس تلصو فصنلاو ةعبارلا يفو

 .ليمج هريفوشو ؛ةيروك جروج هصاوقو «نوعمش ابيلص نابرلا هريتركسو

 AGS yp نيسمتلمو هب نيبحرم عيمجلا هيلإ مدقت ةرايسلا نم لجرت نأ دعبو
 | الو ةسينكلا 95 Joa Ce ةيئارطملا ± 7 تارايسلا £
 همون ةفرغل فرصنا ةعساتلا يفو ؛ءنولاصلا يف نيدوجوملا لبقتسا مث

 - هب الهسو clic الطريق  Dal نم حيرتسيل
  4ناسين ١954
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 مورلل يجنوتوت سويسانثأ نارطملا ةدايس رهظلا دعب ينراز

 .يرصم سونامرج بألا هعمو هل يترايزل ادر بلحب كيلوثاكلا
 ةيكريرطبلا 355 ىف روشتملا 7 5 مهو

 امو .ةمرصنملا ةيناثلا عمجملا ةرود هحاتتفا ىدل ابابلا باطخ 10 <

 غياص سوميسكم هكريرطب ةطبغ Ga يف تاملك نم درلا اذه يف درو
 تاملك لامعتسا Gal ¥ نكلو ܟܟ ئدابملا نع عافدلا نا :تلفف «عبارلا

 .هئبان

 ٠ ىناثلا نوناك ١5514

olyةوعد ىلع  «pieنيلثممو يلملا سلجملا ءاضعأ يدل عمتجا  

 ةيشربأل نييلم نيسلجم ليكشت يف رظنلل «ةلماعلا انت انتايعمجو انتائيه نع

 انعقاول ارظنو :عوضوملا اذه يف ةشقانملاو ثدحتلا دعبو .بلح

 ينوفلكو «باختنالا ىلع نييعتلا نوعمتجملا لضف ءانب ةطيحملا فورظلاو

 يتسينك نم لك يف يلملا سلجملا لكشتل اهب قثأ يتلا ةيصخشلا انأ راتخأل

 .سجرج رامو مارفأ رام
 ١95514 يناثلا نوتاك ١"

 يح يف سجرج رام ةسينكل عباتلا يلملا سلجملل pls a eae سرح

 ةرايز يف اعم انثحبو AL فصنلاو هنماثلا ةعاسلا يف كلذو «نايرسلا

 فاقوألا ةيمنت عورشم اهيف هقيبطتو code ىلإ كريرطبلا انديس ةسادق

 ناسين ١9 دحألا موي سجرج رام ديع نوكي نأ ىلع تقفاوو «ةماعلا
 AM yy .ةيبادق Ginga Gland 14 ىف GY كلذ cabs VT Ge You ىلاحلا

 .سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب
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 ةنس ١3915
- 

| 

| 

 رامو سويروغيرغ رام نيسيدقلا ديعو «ةيداليملا ةنسلا سأر ديع
 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو .حيسملا ديسلا ةناتخو ؛سويليساب

 لصانق نم لك ىلإ «ةدياعملل تارايزب تمق سادقلا دعبو clas مارفأ رام

 ىلإو ܢ ܟܫܠܐ تناتستوربلاو ناكريمألا ةيلكو ءاينابساو ارتلكناو اسنرف

 .ةيكيلوثاكلا تايصخشلا ضعب نم مه ريغ
 ١ ىناثلا نوناك ١5514

 يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو .حيسملا ديسلا دامع - ساطغلا ديع

 AGA يف سادقلاو «ةسداسلا يف ةالصلا انأدب ءبلحب مارفأ رام ةسينك يف

 .عبر الا ةرشع ةيداحلا يف انيهتناو

 هيلع تسر «مارفأ انح بوقعي نب ريمس حيسملا ديسلا نيبشا ناك

 عم اذه .ةيروس ةريل ١575 وحن تاعربتلا عم Abs ؛ةيروس ةريل ¥ ¥ © ب
 .دربلل ةبسنلاب نيليلق اوناك نيلصملا نأ ملعلا

 نمرألا نارطم نم لك ىلإ ديعلاب ةئنهتلل تهجوت دامعلا دعب
 .تناتستوربلا نمرألاو سكذوثرألا

 ١9514 يناثلا نوناك 5

 مويلا اذه يف تمسر cal pil رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .ܐܝܘ̈ܪܩܘ ܐܢ̈ܪܡܙܡ ءارقو نيلترم ةسمامش Lis yas» نم ابلاط /*"/

 ١ % £ ىناثلا نوناك 14

Yat 
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 موصرب rill يعمو ديدجلا يكريمألا لصتنقلا ةدايسل ةرايزب تمق

layفراعتلل ىلإ هترايزل . 

VY١95 لوألا نوتاك  

 /١١/ تمسرو سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 اموره 3353 3: = 5 ܝ 0

 رام ةسينك ىلإ تعجر كلذ دعبو 6 1,45 ةعاسلا يف تيهتناو

 ةالص ىلإ لصو دقو ؛يهلإلا سادقلاب لفتحي بيبح سقلا ناك ثيح مارفأ
 .( ܐܬܥܫ ܝܗ ܐܠܝܚܕ ܐܡ ) سدقلا & 5 | )ܠܥ

 ١55 لوألا نوناك "

 ¥ ܪ ܘ
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 انأ ةصاخ ةرايس يف بلح ىلإ نيهجتم صمح انكرت ةرشاعلا يف

 دعب ةدحاولا يف بلح ىلإ انلصوف ءاكز سويريوس رام نارطملا ةفاينو
 .ةيملام ܛ

 VAI لوألا نوناك £

 يف انيتسردم اكز سويريوس رام لصوملا نارطم ةفاين عم ترز

 1!( ee لوألا نوناك ܘ

 يهلإلا سادقلاب لصوملا نارطم اكز سويريوس رام ةفاين لفتحا
 .دامعلل ةحسم سّدقو «بلحب مارفأ رام ةسينك يف

 ةيرادإلا ةئيهلاو ءنايرسلا يح ةسردمل ةيميلعتلا ةئيهلا تراز
 امك ءلصوملا نارطم ةفاين ىلعو يلع مالسلل ةينارطملا راد فاشكلل

 .نينمؤملا نم رخآ قيرف انراز
 ١55 لوألا نوناك 5

 .ةمالسلا هتقفار .ةديدجلا لصوملا ةيشربأ ىلإ راطقلاب بلح اكز سويريوس

 ١557 لوألا نوناك ¥

 ةسماخلا ىركذلا وه مويلا اذهو cated انارطم يتماسر ىركذ

oo pteاوف (يلاحلا انكريرطب) :توريب نارطم عم تمستزا دقو  
 مارفأ كريرطبلا تامحرلا ثلثملا ديب صمح يف 14080

 .لوألا

¥ 4 ¿ 
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 ىلإ ءاضعألا نم لك رفاسو ماعلا يلملا سلجملا دقع ضفرا

 ١5557 ىناثلا نيرشت ¥

 صمحو بلحو ةريزجلا ةنراطم هنواعي ءقشمدب سجرج رام ةسينك

 .يكريرطبلا بئاتلاو Jess pally» ܪܐܢ

 ١557 يناثلا نيرشت ¥ £

 مسرو ؛يهلإلا سادقلاب ثلاثلا بوقعي كريرطبلا ةسادق لفتحا

 نواع دقو ءايعش اقول سوروقسويد مساب ةيالقلل انارطم ايعش اقول نابرلا
 ةريزجلاو ءبلح ةنراطم ةفاينلا باحصأ ةماسرلا هذهب كريرطبلا

 دقو ؛بوفعي سلريك رام يكريرطبلا بئانلاو .سدفلاو ءدادغبو ءلصوملاو

 .نينمؤملا نم ريبك روهمج ةماسرلا رضح
 ١957 لوألا نوناك ١

 راد زاويع ريشب اكز سويريوس رام لصوملا نارطمو انأ ترداغ
 انتبو ءًءاسم فصنلاو ةسداسلا يف صمح ىلإ انلصوف «ءقشمدب ةيكريرطبلا

 .ابانرب سويطالم رام اهنارطم ةفاين دنع صمح يف انتليل

 لمشم ناميلس سقلا موحرملا ةلئاع ةيزعتل ةزوريف ىلإ تهجوت

 .اليل تعجرو

 ١9517 لوألا نوناك "



 ܙ 44 + _

 يف Let رظن voters رهظلا لبق نيتسلج ماعلا يلملا سلجملا دفع

 dla 353 90 ماظن

 سلجملا ررقو سلجملل ةيديفنتلا ةنجللا عضو يف سلجملا رظن
 هب طيني ةيالقلل ايناث انارطم مسريل سدقملا عمجملا ىلإ سامتلاب ةيصوت
 Agee gill هذه ys yall ةسادق لبقت ةيذيفنتلا Gal ةسائر

 حيشرت ىلع قفاوو ءاهسفن ةياغلل ةسلج اليل سدقملا عمجملا دقعو

 انارطم ةيفقسألا ةجرد ىلإ هتيقرتل ايعش اقول نابرلل كريرطبلا ةسادق
 .ةيالقلل

 ٠ ىناثلا نيرشت ١557

 هقدصو ܬܝܐ ܥܘܠ( ةيلملا سلاجملا ماظن ماعلا يلملا سلجملا رقأ

 .هقيدصت ذنم اذفان حبصأو كريرطبلا ةسادق

 يلملا سلجملا ءاضعأ لوانت pfs) ابحي a gill يقل هع

 .كريرطبلا انديس ةسادق نم ةوعدب يكريرطبلا رفملا يف ءادغلا ماعط ماعلا

 ١9557 يناثلا نيرشت ١"

 ةيلاملا ةنجللا تعفر ءاضيأ نيتسلج ماعلا يلملا سلجملا دقع

 ةيرادإ ةنجل نييعتل اهتيصوت تعفرو cL gall ةلاحملا رومألا يف اهريرقت

 نوؤشلا ىلع فارشإلل مهدحا صاخشأا ةثالث اهماوق ؛ةيكريلكالا ةسردملل
 اهب ذخأي ملف تايجاحلا ءارشل ثلاثلاو تاباسحلا ميظنتل رخآلاو ةيساردلا

«pullاموت ليئافور سقلا ديب ةسردملا عضو ىلع ءاقبإلا افلزت ررقو  

 .طفف هديب تاباسحلا ىقبتل ةلحز يف سجرج رام ةسينك نهاك
VY١9557 يناثلا نيرشت  
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 نايرسلا نم نانهاكو ؛كلام انحو ميكحلا فسوي ناديسلاو «ةيسكذوثرألا
Gye 0 pally 05ةرمثع 0 ىف سادقلاو ةماسرلا ةلفح  

 رودم لماك نارطملا ؛ديدجلا نارطملا ائنهم رضح رهظلا دعب ءفصنلاو
 cAI SLEW نمرألل ماعلا بئانلا يدرك رودإ بألاو كيلوثاكلا مورلا نع

GUalsنم  Ash y Dial ; Lake: agi) Sy cel SSN GG pull 
 ١5557 يناثلا نيرشت ) ¥

 ibe ابيبف لمتكي مل ةسلج ماعلا Lal نيلحملا ade Zeal يف

 .نييناملعلا
~~ 

 ) 4 ܪ ىناثلا نيرشت )

 نع نيوصع روضحب ماعلا يلملا سلجملل ينونافلا باصنلا لمتكا

 نع امامح ليئربكو ءيدوبع قيفشو رمسأ حيسملا دبع ناديسلا امه قشم هش

lieصمح نع يروخلا ت تجهبو . 

 لودج بترف ءهدعبو رهظلا لبق نيتسلج ماعلا يلملا سلجملا دفع

 .لودجلا اذه يف رظنلا رشابو هلامعأ

 ةدايسلا يعمو .ةيلاملا ةنجلل اسيئر ماعلا يلملا سلجملا ينبختنا

 يتلا ةيلاملا رومألا يف رظنلل نوعمش دارمو يربص سايلاو حالش عيدو

 ةيكيريلكالا تاباسح يف رظنلل Ll تليحأ دقو «سلجملا نم انيلإ لاحت

 .ةيمزاحلا يف ةيكريرطبلا فقوو هيكريرطبلاو
 1 an يناثلا نيرشت د 5
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 ىلإ مث ايفوص ايأ ةسينك ىلإ انديس ةسادق عم انهجوت ةثلاثلا يف

 ةرشع ةيداحلا يفو .ةينارطملا ىلإ اندلع فحتملا قالغإ دعوم فصنلاو
- 

 .المثل

 ١557 يناثلا نيرشت 5

 نينمؤملا تربخأو cal pal رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةسينكلا مهئاشنا نععو لوبناتسا يف انتسينك ءانبأ نع اصخلم ةسينكلا يف

 .اهتالمتشمو

 يتدوع ةبسانمب يلع مالسلل نينمؤملا نم قيرف سادقلا دعب ينراز
 .لوبناتسا نم

 ٠ ىناثلا نيرشت ١557

 .سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 نابرلا ىقر هماتخ يفو .سقايرق سواثاطسوا رام نارطملا ةفاين هنواعي

 نارطم اكز سويريوس هامسو «ةينارطملا ةجرد ىلإ زاويع ريشب ىكز

 ةنراطم ةماسرلا يف كريرطبلا هتسادق نواعي ناكو ءاهعباوتو لصوملا

 تناكو .؛دادغب نارطم اضيأ ارخؤم ءاجو ءسدقلاو صمحو بلحو ةريزجلا

 بلح نم اصيصخ رضح دقو «تانمؤملاو نينمؤملاب ةصاغ ةسينكلا
 دوجوم ناكو .صمح LES جوفو ةينايرسلا تارودلل نابشلاو تاباشلا

 قحسا نابرلاو يكريرطبلا ريتركسلا ابيلص نابرلاو اقول نابرلا :ةنهكلا نم
 Bc oi has نهاك Saul مانيب نيقلاو ةةيكيريلكالا ةسردملا ريدم, اكان

 سفلاو «نيتيرفلا نهاك لعزخ سايلا سقلاو ءرفحلا Gals نوعدج سايلا

 ةيسورلا ةسينكلا نارطم رضح امك ؛ةلحز نهاك اموت ليئافور

¥ 4 ٠ 
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 Cris نولاصلا a انلزن مث .«.فصنلاو ةرشع هيداحلا يف انيهتناو «ةفيقد

 ىلإ انعلط فصنلاو ةرشع ةيناثلا يفو ؛تابطرملا نيوعدملا عم انلوانت

 .انف رغ

 ܚܸ SN يف سكذوثرألا نمرألا كريرطب .ةسينكلا ةوعد ىبل

 بلي aly ءرخآ دعومب هطابترال ارطضم ةسينكلا رداغ سادقلاب ءدبلا it ܕ

 اتيردنمشراو انارطم لسرأ لب هسفنب ةوعدلا سكذوثرألا مورلا كريرطب

 .هرخآ ىلا هلوأ نم سادقلا ارضحف

 ١555 ىناثلا نيرشت ¥

 ةسادق ةيشاحو هوفقفارم 4 ܢܫܘ ܕ انديس ةسادق راز رهظلا ܥܫܢ

 URN ةيكريرطب يف سكذوثرألا مورلا كريرطب ساروغانيثأ كريرطبلا
 دعبو ةيفطاع ثيداحأ اهيف ترج ؛فصنلاو CAN ىف ةرايزلا تناكو

 يف لزنف ؛ةرئاطلاب زاويع ريشب ىكز نابرلا بالا امور نم لصو

 ) 4 ܪ × EN نيرشت ܘ

 مورلا كريرطب ةسادق هرصح .يهلإلا سادفلاب انديس ةسادق لفتحا

 ذخأ سادقلا دعبو Aa wt ةعاسلا يف كلذو ءساروغانثا سكذوثرألا

 ةصاغ ةسيينكلا تناكو .ءيوربحلا حايزلاب نولاصلا ىلإ ناكريرطبلا

 يناطسولا نولاصلا ىلإ اعلط مث نيكريرطبلا نم مهلك كرابتو نيلصملاب

 كريرطب ةسادق رداغ رهظلا دعب ةيناثلا يفو «ةينارطملا يف Lee ءادغلا

 .ةغلاب ةوافحب ليقتسا امك راح عادوب ةينارطملا ةينيطنطسقلا

TAS 
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 يف راطقلا فقوتف ؛ةيكرتلا دودحلا ىلإ انلصوف راطقلا راس مث

 ةعاسلا يف راطقلا راس اهنمو ءاريثك رخأت دقو ,شيتفتلل ةيحالص ةطحم

 رسايل AIM نر IEA ا ادب ين كيرلا

 .احيرم امون ام اعون تمن ليللا يف

 “١95 لوألا نيرشت ¥

 مامت يف اشاب رديح ةطحم ىلإ عيرسلا قرشلا راطفب تلصو
 فصنلاو ةسماخلا يفو ءانتيقوت بسحب | pat فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا

 يلاخ دالوأ يديكأت بسحب يلابقتسا يف ناكو «لوبناتسا تيقوت بسحب
 Aula ديعس ةرايس يف نوطنأو نيدياو ديعس مهو دادح بيبح موحرملا

 ينذخأ ليلق دعب مث ءروطفلا ماعط انلوانت ثيح ديعس راد ىلإ ينوذخأف

 مقر موروق هرق يشابالرات يف يهو ةثدحملا ةسينكلا ىلإ هترايسب ديعس

 مث نيدرام نارطم انحوي سونيسكليف رام ةدايس ترز كانهو ,؟٠/

 نم قيرفو ءريمدقأ ليئومص سقلاو ربزا ليئومص يروخلا ينراز
 ءارعتس نيآلا ةعامجلا

 انحوي سونيسكليف رام ةدايس عم ةسينكلا يف ءادغلا ماعط تلوانت

 دعب لوألا نع تنسحت هتحص GY هب ادج تررسو ܘܢܦܨ ܐܚܘ نارطم
 .هلل دمحلاو هضرم

 يف ديدجلا هتيب ىلإ هترايس يف ديعس عم تدع ءاسم ةنماثلا يف

 .احيرم امون تمن مث ةلئاعلا عم انرهسو انيشعت ثيح ءيوك ليشي
١557 SN) نيرشت ¥ ܘ 

 مث سيركتلا انلصاوو ءاحابص عبر الإ ةنماثلا يف ةالصلا انأدب
 نيعبرألاو ةسمخلاو ةعساتلا يف ءكريرطبلا ةسادق هب لفتحا يذلا سادقلا

TAA 



 لد

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب يرابلملا سولوف نابرلا لفتحا

cla,هنيمأ هتجوزو يمع نبا جروج سادقلا يف ركذيل هنم تبلط دقو  

 . ×  * wlܪ 4 |

 ةودن ةعاق يف ةينايرسلا ةرودويت ةرصيقلا ةيليثمت Alaa ترضح

 ىلع تلمتشا ةياورلاو ءبلحب ةيدحألا انسرادم اهب تماق «ةيفافثلا ةلعشلا

 لعج امم مايق نسحأ تاباشلاو بابشلا نم قيرف ليثمتلاب ماق لوصف ةعبرأ

 كلذو «ينايرسلا اخيرات نم ةعئار ةعطق ةيليثمتلا نأل نورثأتي روضحلا
 ةياورلا للخت Sul فصن دعب (VP ةعاسلا ىلا 1,5٠١ ةعاسلا نم

 .هيهاكف لوصفو تاصقر
Vary لوليأ ( £ 

 قرشلا راطق ) راطقلا Ly راسف ؛لوبناتسا ىلإ اهجتم بلح تكرت
١) ipa9 بلعب .دادني ةليعس نع  ?± 

 .فسوي موصرب سقلا بألاو يدوبع مارفأ نابرلا بألا يعادو يف ناكو

«yal sillsيدحول / ^ و ¥ مقر يلنوكاولا يف ابكار تنكو . 
 > كاتهو سيكا .ناذيم.ىلإ ةرشع !Tuli ىف انليصوق

 يلع ملسف ( ودبع وبأ ) دحلبا سق رونلا دبع نيترا ديسلا ةطحملا ريدم

 ةوهقلا نم اناجنف يل تمدقو ادنيل ةديسلا هتجوز تءاج دفو ينلزناو
ealىلع ينفرعو ينذخأ مث ءاركاش اهتبرشف  Lalكريحلا ريدم  

 .ادج افيطل ناكو ... جروج ديسلا

YAY 
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 همالكو ءابذع ناك \ \ هنس مغر روكذملا بألا توص نإ

 .احضاو

 ١و5“ ai ܙ ܙ

 انديس ةسادق نم يتطساوب ةلاسر يدوبع مارفأ نابرلا ىلإ تلصو

 :اهصن اذه ”١115 / بآ / YO يف ةخرؤم «قشمدب كريرطبلا

 .. مرتحملا يدوبع مارفأ نابرلا يحورلا نبالا ةرضح

 نحنو «كتماقإ اوددجي نل مهنأ انيدل دكأت دقل :ءاعدلاو ةكربلا دعب

 ؛ءيشلا سفن كل يرجيس اضيأ سقرم رام ريد ىلإ تهجوت اذإ كنأب دقتعن

 ديب لبقتسملاو َّ ( دنهلا ) سلوب مارفأ نابرلا ناكم كنيعن نأ انيأر اذهلو
 .هللا

 ةقفاوملا يتأت ىتح سقرم رام ريد ىلإ نآلا كلسرنس لك ىلعو

 .روكذملا ريدلا ىلإ رفاسو كرومأ بترف .كانه نم
 . ܪܫܘ ܐܝܡܫܒܕ ܢܘܒܐܘ كعم ةمعنلاو ىضتقا ام اذه

 yaar / رايأ / ¥ ܘ قشمد

 ١و5 با ¥

 قيرط يف ܢܠ ܛܠ سولوف نابرلا بألا قشمد نم امداق لصو

 يف افيض لح دقو «دنهلا رابلم ىلإ ةدوعلا مث eal alls ةيكرت ىلإ هتلوج
 .ةينارطملا

( 4 | * ul 8 
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 نم انار نم لك نكلو ؛قيرطلا ىلع نيريثك نم ءيركسع صيخرت دوجو

 ءاهنارطم ةفاين لابقتسال اليمج ادادعتسا تدعتسا صمح ةيشربأ

 ةينارطملا رقم ىلإ انلوصو cal انأف ءلوجتلا عنم ماظنو فورظلا مغرو

 راظتناب ةينارطملا مامأ نيدوجوم ةأرماو لجر ةئملا ىلع وبري ام اندهاش

 ”١95 زومت ) 4

 ىلإ ءابانرب سويطالم رام صمح نارطم ةهفاين عم تهجوت

 هيرفلا هتلبقتسا دقو «ةديدجلا مهتسينك عيفش سايلا رام ديعب لافتحالل ةزوريف
 يلاهأ ىلع رصتقم ديعلا ناكو !cel» سادقلاب لفتحاو «ةوافحلا غلابب

 .ندملا يف لوجتلا عنم فورظل ارظن طقف ةزوريف

 تلقتنا مش «ةسينكلا ليكو تيب يف ءادغلا ماعط انلوانت سادقلا دعب
Ulىلإ ءانعم ادوجوم ناك يذلا هدوماغ ةسينك نهاك نوعمش مارفأ سقلاو  

 ةرمثم راجشأب ارجشم اناتسب ماقأ ثيح ءلمشم ناميلس Guill ةحلصم
 عضب اهيف انيضمأف ءىرخألا ةدحاولا ولعت نيتفرغ نم ءانبو هايم ةكربو
 ىلإ تهجوت مث «ءاسملا ةالصل ةيرقلا ىلإ ةسداسلا يف اهدعب اندع تاعاس

 ناميلس سقلا راد ىلإ تلفتنا مث «هنبا ةيزعتل زيزع ميهاربا موحرملا تيب
 .رورس لكب كانه ةليللا انيضمأ ثيح لمشم

 ¥ زومت ١951

 هب لفتحا دقو «مارفأ رام ةسينك يف يناثلا سادقلا ىلإ تعمتسا

 .نيلصملاب ܢܘ ܒܐܘ ةسينكلا تناكو ءركس سايلا يروخلا بألا

 ¥ ^ ܘ



vary 

 نيدلا ىلع Gre jay ؛:ةيراكذت روص ذخأ ثيح ܝ ܠܥܘܠܐ Ow pall اولوانت

 .مهنم لكل باتكو بيلص ةيراكذت اياده اولوانت

 ١955 7” ناريزح ¶

 ) زومت ”١95

 ةدحتملا تايالولا نم لصو «ةيكريرطبلا يف اضيأ مويلا تيضق
 هعم لصو امك .ابانرب سويطالم رام ةفاين ةيشربألا رقم ىلإ ادئاع

 دقو ءقشمد يف ركس هدبع موحرملا هيخأ دالوأ ةرايزل ركس سايلا يروخلا

 | .امهب انلك انررسو ءاعبط ةيكريرطبلا يف الزن

 موي سدقلل انارطم مسريل فلج سلوب نابرلا سدقلا نم لصو امك
 .هللا ءاش نإ مداقلا دحألا

 ةماسر يف كارتشالاو قشمد يف ءاقبلا انديس ةسادق ينم بلط دقو

 .هتماسر ىلع قفاوم ريغ ينوكل تيبأف ale سلوب نارطملا
  VVزومت ١55

 ثالث تارايسل رفس صيخرت ىلع ناكرألا نم انلصح سفنلا قشب

 انأو ابانرب سويطالم رام نارطملا ةفاين تلقن «ةيكريرطبلا ةرايس اهادحإ
 .ابانرب نارطملا ةفاين ذخأل قشمد ىلإ صمح نم ءاج نمو

 ةيداحلا يف انلصوف celine فصنلاو ةنماثلا يف قشمد نم انعلط

 نم دكأتلل شيتفت ىلإ انضرعت نأ دعب «ءصمح ىلإ اليل فصنلاو ةرشع
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 فيكو «ةينطولا ةيبرتلا ةيمهأ نع ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو لاقو

 . و ةيبرع ةيموق ةينطو ةيبرت ئشنلا ةيبرت ىلإ فدهت ةلودلا نأ
 روكذملا 6 SL عم ضراعتت ال يتلا تاقياضملا ةلازإب دعوو

 .طقف

vy4 | + رايأ  ( 

 اهملاعم ةرايزل ةفاصرلا gage مارفأ نابرلا يعم ترز
 .ةقرلا قيرط ىلع بلح نع رتموليك /١7١/ دعبت يهو ةيخيراتلا

 حالش عيدوو دادح دوبعو ورك ريشب ناديسلا ةرايزلا هذه انل دهم
 calla GS ابطيأ ܝܒܫܘ ناكو .ةرخاق ةاذغ Glia Lyla نيألا

 .وميس افيروجو

 سيدقلا ربق هنأ لاقي ربقو «نيتسينكو «ةريثك ةينبأ كانه انيأر

 Aad fle ةينبأو ءكيمس نيتم روسو .غراف Lak ءسوخابو سيكرس

 راجح نم نينثاو ديمرق نم اهنم نينثا ةينبم «ةريبك ةعبرأ هايملل جيراهصو

 .ةينبألا راجح لك كلذكو ماخر نم يرحلاب وأ «ةريبك
 1 رقد بسلا هلع ىلا ارم lin eal ةهاشلا دعو

 ̄ هللا مهكراب  هعم انذخأو ةرايزلا هذهل متها

 ١9787 رايأ * ܐ

 نابرقلا تلوانو ء.سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 دقو «ةيلافتحا ةروصب «ةيدحألا سرادملا نم ةبلاطو بلاط ¥ ) ل سدقملا

 دعب مث «نينمؤملاب ةئيلم تناكو ؛ةسينكلا يف ليترتلا ةقرف ءالؤه دعب لوانت

 ميهاربا ديسلا ةجوز ةيكز ةموحرملل نيعبرألا زانج ةالصب انمق ؛سادقلا

 - هللا اهمحر  رولك

YAY 
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 تايالولا نارطم ةدايس ةينارطملا يف ناكو «يلاحلا رايأ ١١ يضاملا

 .هتيشربأ ىلإ هتدوع قيرط يف نمرألل ةدحتملا
 ١957 رايأ ١"

 دقو codes مارفأ رام ةسينك يف يناثلا يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 نم مه بالطلاو ءسدقملا نابرقلا يلافتحا لكشب ةبلاطو ابلاط VA تلوان

 انهجوت .ءسادقلا دعبو «نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو «ةيدحألا انتسردم

 .مهلهأو اولوانت نيذلا عم «ةيفاقثلا ةلعشلا ةودن ةعاق يف روطفلا ةلفح ىلإ

 تطقتلاو ةبسانملا هذهب اياده نيلوانتملا ىلع تعزو ةجهب Alda تناكو

 .ةيراكذت روص
 113 را

 يف .ءسكذوثرألا مورلا نارطم ادع ام بلح ةنراطم عم تعمتجا

 ريزو ةداسلا مهنم بلط ىلع ءانب انراز كانهو celine ةنماثلا ةعاسلا

 نوؤشلاو لمعلا ريزوو «ظفاحلا نيمأ ءارزولا سيئر بئان ةيلخادلا

 ناكو .همعط جروج داصتقالا ريزوو ءشرطألا روصنم ةيعامتجالا

 ديدجلا بلح ظفاحم مهنم انفرع «نييركسعلاو نييندملا نم قيرف مهقفاري
 ىفطصم ديمعلاو ةقطنملا دئاق ةدايز هللا دبع ديمعلاو ءنالسر لئاه ديسلا

 تناكو «قشمدب ماعلا نمألا ىوق ريدم ديقعلاو ءبلح ةطرش دئاق يسلبانلا

 ةموكحلا مزح ىلع اونثأو ءارزولاب ةنراطملا بحر «ةيدو ةرايزلا
 ءوض ىلع ةصاخلا سرادملا ةيضق اوطسبو ؛نمألا ىلع ةظفاحملاب

 سرادملا اهيقالت يتلا ةمئادلا تاقياضملاو :/) 1 ܀ / مقر يعيرشتلا موسرملا

 .نيفظوملا نم

YAY 
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 هب يصوت ام لكل ةعاطلاب نينمؤملا تييبصوأو ܫܥ ܒ رام ديعو

 Glu “١95 ¥ ܐ

 ازانج انلمعو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 رتسوو ةسينك نهاك يلفروالا يرويس موصرب سرطب يروخلا موحرملل
 Al ةتكسلاب ١577 ناسين ¥ يف اهيف ىفوتملا ( ةدحتملا تايالولا )

 .يدوبع مارفأ نابرلا هنباو

 .ةيزعتلل يرويس ديجملا دبع همع نبا تيب ىلإ انهجوت سادفلا دعب
 .هللا همحر

 ) 4 ܪ * ناسبن ¥

 يماس روتكدلا فلكو ء؛راطيبلا نيدلا حالص ذاتسألا ةرازو تلاقتسا

 .ةرازولا ليكشتل يدنجلا

yaar oul ١١ 

 ةرازولا ليكشت نع نلعأ celine عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 ذاتسألا ةسائرب لب ءيدنجلا يماس روتكدلا ةسائرب سيل نكلو «ةيروسلا

 .ةلاكولاب تارازو ةتسو ريزو ١١ نم ةفلؤم يهو ءراطيبلا نيدلا حالص
١957 oul vr 

 نمرألا نارطم ةداس .ءيدوبع al pal نابرلا يعم a gall ترز

 ةيبلقلا يناهت هيلإ تمدقو Atul plas راد يف تنويغ ديسلا سكذوثرألا

 دحألا يف ةيكيليك ىلع اسوكيلوثاك هايإ مهبيصنتو cag اكريرطب مهباختناب

YA\ 
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 دالبلا ريخ هيف امل عيمجلا هللا قفو ؛تاليصفتلا ةيقب دعب رشنت ملو
 اريهامج نم ميظع حرفب لبقتسا :يخيراتلا ثدحلا اذه نا كش الو «دابعلاو
 .بعشلا

 ) 4 ܪ * ناسين ٠

Lila,تناكو ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف ةميظعلا ةعمجلا ةالص  

 .؛يدوبع مارفأ نابرلا مويلا ةظع ىقلأ دقو «نينمؤملاب ةصاغ ةسينكلا

 ةعباسلا يف بيلصلا ةدجس نم انيهتناو Aa نيعبرأ وحن تقرغتساو
0 

 ١577 ناسبن | ¥

 ةثالثلا راطقألا نيب ةيداحتالا ةدحولا ىلع قافتالاو ce Dall ديع

 ةرهاقلا نم مويلا حابص اهنع نلعأ يتلا ؛ةيقارعلاو ةيروسلاو ةيرصملا
 .ةثالثلا دوفولا نم عقوم يمسر نايبب

 ضرعلا يرباجلا هللا دعس ةحاس يف ةعساتلا يف انرضح دقو

 .ةبسانملا هذهل ... و ةوتفلاو ةفاشكلاو سرادملا تابلاطو بالط نم ماقملا

VV4 | * ناسين  ( 

 يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ءسجرج رام ديهشلا ديعب مويلا انلفتحا

 ةصاغ ةسينكلا تناك ثيح «نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك يف
 ةرشاعلا يف انيهتناو .فصنلاو ةنماثلا يف سادقلا انأدب «ءنيلصملاب

 يننأ امك «ةئنهتلاو ديعلا ةملك يدوبع مارفأ نابرلا ىقلأ نأ دعب ءفصنلاو

 ةمايقلا ديعب ةسينكللو ةيشربألل ةئنهتلا تررك «حايزلا ةياهن يف ةملك تيقلأ

TA. 



 | 4 ; ܙ

 اذه ممتف أرجت دقو ءموصلا فصن يف نينمؤملا ىلع هنوعزوي نيجع عم
 :.نيقطلا

  voراذا ١957

 .«ةينايرسلا ةرودلل تاداهشلا عيزوت ةلفح 63 ܕܠܐ هعاق يف ترضح

 .اليل ةنماثلا ةعاسلا يف كلذو
 ) 4 ܪ oii ¥ )ܐ

 yas تماق ءقشمد ىلإ يرئازجلا دفولا ةرايز رثأ ىلع
 ةعاس ) ةدمل لوجتلا عنم ضرفل ةموكحلا ترطضا امم تابارطضالا

 :ىلاتلا مويلل ةرشع ةيناثلا ىتح ܐܝܢܘ ةسداسلا نم ارابتعا ca gall يف

 77970 دق 5 039 تناك 5 ܣܨ

 لامج شيعتو ةموكحلا طافسإب يدانت ءاهريغو بلح يف ةيسيئرلا عراوشلا

 .ةيروفلا ةدحولا بلاطتو رصانلا دبع
 )| 4 ܪ * ناسيل ١

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا دوفو ةليللا هذه ةرهاقلا يف رقأ

 .ةدحاولا ةدحتملا A: pall ةلودلا ءقارعلا ةيروهمجو ؛ةيروس ةيروهمجو
 رطقلا ءرطق ةلود لك ىمست نأو 65 ya Lal ةمصاعلا نوكت نأ ىلع

 ينطاوم نم لك لمحي نأو ءيقارعلا رطقلاو يروسلا رطقلاو يرصملا
 ale وه دحاو ale ةدحاولا ةلودلل نوكي ly ؛ةدحاو ةيوه ةثالثلا راطقألا

 .موجن ةثالثب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

¥ 4 
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 ٠١ نم ةفلؤم ةرازولا ليجست oo) gill ةدايقل ينطولا سلجملا عاذأ

 ؛ةيجراخلاو ءارزولا ةسائرل راطيبلا نيدلا حالص ذاتسألا ةسائرب ءاريزو

 .طفف يبرعلا ثعبلا بزح نم مهلك ءارزولا نأ رهظي اممو
 دعب ةرشع ةثلاثلا ىتح احابص ةرشاعلا نم نلعأ مويلا لوجتلا عنم

 Gale ناك مويلا نإف اذه مغرو ءرهظلا

vary راذآ 4 

 وردب داؤفل ءافشلا ابلاط تيلص ثيح سيول سيدقلا ىفشتسم ترز
 تتيح ءونانه ميدن ىفشتسم ترز مث co lw ثداح يف ضوضرب باصملا

 ؛ةدعملا يف ناطرسلاب باصملا نوغمش فسوي ملعملل ءافشلا ابلاط تيلص
 جرختساف «ةرارملا يف ةيلمع اهل لمع يتلا رونلا دبع دحألا دبع ةجوزلو

 .رهظلا دعب مهضعب ينراز .ةقدنب مجحب ناترجح اهترارم نم
١451 jai {¥ 

 يدوبع مارفأ بألا انقفاري ,ءسكذوثرألا نمرألا نارطم عم تمق

 ريزولاو فورعملا يداصتقالا ميعزلا ديعس دمحم موحرملا راد ىلإ ةرايزب

 تمت يتلا هتافوب هتوخأو هدلو ايزعم ءبلح ةراجت ةفرغ سيئرو قباسلا
 :ةيبلثلا ةككسلاب نسما

Vary lal ( £ 

YVA 
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 يف ةلملا ءانبأ نم ةعضبو ؛ةنهكلا ضعب يعمو ءراطملا يف هتلبقتسا دقو

 قحساو رفصأ دوعسمو حالش عيدوو وردب جروج ةصاخ ةثالث تارايس

 .فصنلاو ةرشاعلا يف ةهينارطملا ىلإ انلصو ءوردب

 نم هتسادق ةقفرب هتدوع ةبسانمب هيلع مالسللو هترايزل ءاج

 .ليللا ىتح ةلملا ءانبأ نم قيرف «قارعلا
١3517 bus {4 

 ىلإ هرفس ءسقايرق سواثاطسوا رام ةريزجلا نارطم ةفاين لصاو

 ally مارفأ نابرلاو يلإ ةفاضإلاب هعادو يف ناكو «ةرئاطلاب يلشماقلا
 دقو ءامهيترايس يف وردب قحساو وردب جروج ناديسلاو نوعدج سايلا

cull0 و «ىنديلا بلح راطم نم 5 5 5 يف ةرئاطلا  
 .ةمالسلا

 ”١5 طابش ٠

 \ 4 ܪ * طابش ¥

 Lai) لصوملا ىلإ بلح زاويع ريشب ىكز نابرلا بألا رداغ

 .ةمالسلا هتففار

١595 ial ١ 

YVV 
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 نييحيسملا هركي لاقي ام ىلع فراع دمحم مالسلا دبع نيعملا ةيروهمجلا

 يقب نمو وه دادغب يف لازي ال كريرطبلا ةسادق ناك :ةظحالم

  * Lucaܪ 4 )

elyىقلأ يركسعلا يقارعلا سلجملا نأ نيبت ءدادغب ةعاذإ ىلع  

Os sil 
 هادص كلذل ناكو ءدادغب يف مئاقلا مكحلاب مويلا ايروس تفرتعا

 .دادغب يف نيمكاحلا ةئنهتل ايروس نم دفو هجوتو
 Vary طابش 4

 سوكيلوثاكلا ga pall ركذلا بيطلا ةيبلق ةبون رثأ ىلع مويلا ىفوت

 وهو هللا همحر ؛ءسايلطنأ يف سكذوثرألا نمرألا كريرطب لوألا حراز
 ىف كرتشاو ١155 ماع اكريرطب بصن دقو « ©١51١ ماع ديلاوم نم

 .توريب ىلع انارطم ناك موي يلاحلا كريرطب ةسادق هبيصنت ةلفح
 ”١95 طابش ١6

 | ازيزع افيض بلح يف لزنف تارفلاو ةريزجلا نارطم سقايرق سواثاطسوأ
 «يلشمافلا ܚܝ قشمد نم ةرئاطلاب هتدوع قيرط يف وهو «ةينارطملا ىلع

 ¥ ¥ ܪ



( 4 | #_____ 

 اهتيب نأ ىرت يهو Lage pall نإف ركذي اممو Gua ge رام ةسينكل افقو

 ريجنز راوسب تعربتو ؛ةحرف لإ تمدقت ءنكسلل ارود هيلع ىنبُيل «مدهي
 .ةلضاف ةنمؤم ةأرما تناك ءءانبلا يف اضيأ اذه نمث اوعض تلاق ؛يبهذ

 .يدبألا ميعنلاب اهجوزو هللا اهأفاك

 VAT يناثلا نوناك ܪ

 انفيض هب لفتحا دقو مارفأ رام ةسينك يف يلوألا سادقلا ترضح

 موصرب سقلا هب لفتحا يناثلا سادقلاو ءزاويع ريشب ىكز نابرلا بألا

 .ظعو ىكز نابرلاو .فسوي
 \ 4 ܪ * يناثلا نوناك ¥ ¥

 ةرشاعلا يف أدب ؛ىونين موص نم SIU مويلا ܢܝܚ ܐܢܐ رهظلا سادق

 39393; ]9 رحل 9799 نومئاصلا OSs lies فصار

 ) 4 ܪ × طابش 5

 .(قارعلا) دادقب ىف خايب هنماثلا دعب مويلا يركسع بالقنا عقو

 ا 0( ا ا

23S Seدبع اهدختا دق ناك يتلا عافدلا  a silمساك  

ASE ae Case cal Lala 59سارع لكسر  iil S88ني  actiنلعأ  

 ةموكحو cd le دمحم مالسلا دبع وهو ةيروهمجلل سيئر نييعت نع
 عضولا لازي الو OSM نسح دمحأ ميعزلا ةسائرب ءاريزو ؟١ نم ةفلؤم

 نم ضرف دق وأ ضورفم لوجتلا عنم ماظنو ءاسضماغ قارغلا يف

 فطحل .ةيقارعلا دودحلا تقلغأو ءرخا راعشا ىلاو رهظلا دعب ” ةعاسلا

 سيئر OY كلذ ؛:ةصاخ ةروصب نييحيسملابو يقارعلا بعشلاب هللا

 ¥ ¥ ܟ
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 لكأيو مانيو cal pal رام ةسردم يف سيردتلا يف يروخلا بوقعي سامشلا
 .ةينارطملا ىف

 ١5557 ىناثلا نوناك ¥

 ىلإ ةنهكلا ءابألا يعم اذخآ ترضح ًءاسم ةعباسلا ةعاسلا يف
 كيلوثاكلا نمرألا نارطم اهاقلأ ةرضاحم ىلإ انعمتساو ,ءيكيلوثاكلا يدانلا

 رضاحملا رركف «ةيحيسملا ةدحولاو يناثلا يناكيتافلا عمجملا نع بلحب

 يف ةرضاحملا تهتناو ܘܝܘ نيرشع وحن I عم نيلصفنم ةملك

VY1577 ىناثلا .نوداك  

 ريشب ىكز نابرلا بألا ينم ةوعد ىلع ءانب قشمد نم لصو

 عمجملا يف : ناك دقو ؛بلح ةينارطم يف مايأ ةعضب ةيضمتل «زاويع

ye Lil ye 50هن اليسو الهاف ةينايريسلا >  

 ١ 4< ܡ يناثلا نوناك ¥ £

 دبعو ميهاربا ةقيفش سامش سلوب تنب ليحار ةموحرملا تيفوت

 اهب ءيج دقو ءبلحب سيول سيدفلا ىفشتسم يف كلذو «سامش ينغلا

 اهعمو ءرهظلا دعب 7١55 ةعاسلا مامت يف مارفأ رام ةسينك ىلإ ةرايسلاب

 فاضُي ةعبرألا يتنهكو انأ اهيلع تيلصو ܢܟܪܐ سقلاو بيبح سقلا

 سكذوثرألا مورلا نم ةنهك ةثالثو ىكز نابرلاو مارفأ نابرلا مهيلإ

5055 

 رام ةسينكل اعربت نيدللا ءاهجوزو ةفيطل هللا محر :ةظحالم

 all قباوط ةثالث اهناكم حبصأو دعب اميف تمده يتلا ءامهرادب سجرج

Y¥4 
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 رامو سويروغيرغ رامو .ةديدجلا ةنسلا سأر ديع ةبسانمب
 سادقلاب مارفأ رام ةسينك يف تلفتحا ؛حيسملا ديسلا ةناتخو سويليساب

 لعج «ةبسانم ةيهيجوت ةظع ىقلأف ءيدوبع مارفأ نابرلا تفلكو ܢܨܠܐ

ag 0: (3 ير  

 ` De Bik را نرش رق ساب
 ةدمل هساردلل ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرخابلابو توريبف قشمد Gob نع
 انتسردم ةمدخ يف ىضق دقلف call هقفو cated باسح ىلع تاونس عبرأ

 مانيو برشيو لكأي وهو ؛ةيروس ةريل /١١١/ هرادقم يرهش بتارب املعم
 هقالخأ ةثامد نم نيرورسم انك انلكو ةدملا هذه ىضق دقل «ةينارطملا يف

 gle رثأ ail gb خاف GUM Za ىف هتعورمو ܘܪܟܒ تو هتلعز
 ١9557 يناثلا نوناك ١

 عييشت ررفتو bo ساموت نوقايدفالا موحرملا مويلا يفوت
 هتوص ناك call همحر ءرهظلا دعب فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ادغ هتزانج

 مغنب دشنُي وهو (col يعامسل ذتلأ تنك اذه مغر ينكلو ءافيحن افيعض
 .- هللا همحر - ءاسملا ليجنا ةءارق لبق ܐܝܘܠܠܗ ولولوهلا يلركبرايد

 ١5957 يناثلا نوتاك ) 4

 «يلترد ساموت سامشلا موحرملا دالوأ ةيزعتل انهجوت ةسماخلا يف

 ¥ ܫ
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 ܨ ܠܝ جروج ديسلا ةرايس تذخأ ءرهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف

 بألاو سكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس اضيأ ةرايلسا يف ناكو انهجتاو

 نم برقلاب بلحب اناتنوملا ىهقم ىلإ ءسكذوثرألا مورلا نع يلاغ سايلا
 ةيدلب سيئر اهماقأ ءءادغلا ماعط انلوانت كانهو .؛ةسدقملا ضرألا دهعم

 انعجرو ءءارزولا نم هبحصو مظعلا دلاخ ءارزولا سيئرل اميركت ءبلح
 .رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا

 ܝ

 { 4 ¥ ¥ ىناثلا ܢܡ ܢܝܢ

 (xe ديسلا ةرايس تبكر ܟ gall حابص نم ةنماثلا ةعاسلا يف

 يف نيوضع امهتفصب ءوردب زيزع ديسلا هعمو وه اهقوسي يتلا .حالش
 ايف صمح ىلإ انلضوف «قشمد ىلإ LS انهجتاو ؛ماعلا يلملا سلجملا
 ܠܣ نجلا كيد هزتنم يف ءادغلا ماعط انلوانتو «فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا

 ريرع ديسلا اهعفد ءاشرق /¥ ^, ܀ / انتثالثل (Papers فلك ثيح «يصاعلا

 ةعاسلا يف اهيلإ انلصوف ءقشمد ىلإ ةرشع ةيناثلا يف انرفاس مث ءوردب

 يف الزنف زيزعو عيدو امأ ةيكريرطبلا يف انأ تلزنو ءرهظلا دعب ةيناثلا
 .ريمس ليتوأ

 سلجملل ةيديهمت ةسلج تدفع celine فصتنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف

 .فراعتلل تناك «كريرطبلا ةسادق ةسائرب ماعلا يلملا

¥ ¥ 
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 تناكو ءصمحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةغيلب athe «نانبل نارطم ةفاين ظعو دقو «؛نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 .هفيقد نيرشع وحن تقرغتسا
 ”١9537 زومت " ¥

 cgay Jat ىف تع 3 )ܦ fe ةيلراسللا ةعاسلا ف
 ةبسانمب يرباجلا هللا: دعس ةحاس يف ىسدقلا مظان روتكذلا ةيروهمجلا

 ةيروس ةايحب نوفتهي «نينطاوملاب ةصاغ ةحاسلا تناكو !cola هترايز

 .ةيروتاتكيدلاو رصانلا دبع لامج طوفسبو «يسدقلا اهسيئرو
 داع ܒܝ قارا فيصل yaa ةعالا فو

 يف ةيروهمجلا سيئر فرش ىلع اهماقأ cal ديعس ذاتسألا بلح ظفاحم
 .ناديملا يف يفيصلا بلح يدان

 ١957 بأ »

 يعمو هعمو سكذوثرألا نمرألا نارطم ةرايس يف تهجوت

 بلحب ةيدلبلا سيئر ةوعد نيبلم ليبسلا هزتنم ىلإ يلاغ سايلا يروخلا
 ةليمج نييرئازجلا نيدهاجملا فرش ىع اهماقأ يتلا ءادغلا روضحل

 نِم تاملكلا ضعب ةلفحلا هذه يف تيقلأ ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف

 عم رئازجلل لثمم نمو ظفاحملا نمو ةيئاسنلا تائيهلا لبق نمو ةيدلبلا لبق
«ad ollةكيكرلا اهتيبرعب اهتلجترا فيرظوب ءارهزل ةريخألا ةملكلا تناكو  

 .ةيندم ةركاش

 ١9517 لوألا نيرشت ) ¥

 ¥ ¥ ܙ
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 ةعاسلا يف ءاسملا ةالص انيلصو ؛ةسردملا يف مويلا انيضق

 تقولا نم ليلق ةحارتساو ةالصلا دعبو ءسجرج رام ةسينك يف ةسماخلا

 سفلا انعمو هعمو توريب نارطم ةرايس يف انهجوت ؛ليئافور سفلا راد يف

 دعبو ( نّيوغ ) ينودربلا عبن ىلإ ةهزن يف اكاس قحسا نابرلاو ليئافور
 .سمألاك اهيف (WL انيضق ثيح ةسردملا ىلإ انعجر ةعاس

 ١957 ناريزح ¥

 امك ءاريشك رثعتي ناك دقو ءشهند ميهاربا سفلا ةيسنرفالاب اننيب نامجرتلا

 .هتمجرت يف ودبي
 ةدحولا لوبقل اندادعتسا ىدم فرعيل ىرحلاب وأ ةيدو ةرايزلا تناك

 .ةيحيسملا
 ¥ زومت ١957

 نينمؤملا تحصنو ؛سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انلفتحا

 بايثب ةسينكلا ىلإ روضحللو ܟܛ ܝܚ ܕܝܚ ةصاخ ءاخسب ءاطعلا ىلإ
 .ةمشتحم

 اهتماقأ يتلا ةيسردملا ةلفحلا ترضح ءاليل ةعساتلا ةعاسلا يف

 عيرلاو ةدحاولا ىتح ةعساتلا نم ةلفحلا تمادو .ءسجرج رام ةسردم ةنجل

 Ait ye نكت ply :ةروكذملا ةسينكلا ةحاب يف ةلفحلا تميقأ ءليللا فصن دعب

ASاهلوصف ضعب يف الإ | . 
  Aزومت ١9517
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 ܨ ܙ. ܫܝܐ! مروأ ىلإ سكذوثرألا نمرألا نارطمو Li تهجوت

 Ary get يف نيتاللا نارطم ةدايس لابقتسا يف بلحب كيلوثاكلا انكراشو

 لصو دقو «ةيروس يف ناكيتافلا ريفس اضيأ وهو ولزنوب يجيول نارطملا

 تالا > 415: lh i ae دق ts 0 سر ܒ

 .اريثك Ly بحرف هيلع مالسلل نولاصلا ىلإ انهجوت
 ) ناريزح ١557

 مانهب سويسينويد رام توريب نارطم ةدايس عم توريب تكرت

 انفقو ىلع انجرع دقو ءرهظلا دنع gill انلصوف ؛هلحز ىلإ هترايس يفو
 أدب يتلا ةيناثلا ةرامعلا ماسقأ ىلع تجرفتو ءتوريب يف ةيمزاحلا يف

 مامهلا ودبع Lin ديسلا نم يل حضتاف ءاهكيبابشو اهباوبأ نوبكرُي لامعلا

 وه ةيكريرطبلا فقوب نيتصاخلا نيترامعلا نا ءلامعلا ىلع فرشي يذلا
 رودلا هذه ىلإ فاضي ءراد VV ةرامع لك يف نكس راد "5 نع ةرابع

 :نيكاكد ةعبرأ

 يف افويض توريب نارطم ةدايسو انأ انيلحو ةلحز ىلإ انلصو

 نايوتحي نافص ةسردملا يفو Aly jl شوح يف ةيكيريلكالا انتسردم
 مهترادإ ىلع aS ءبالط ةتس ىلع يناثلاو بالط ةسمخ ىلع لوألا

 Nhe peace) lath يذلا

 نارطم ةدايس ذخأو ON عم داتعملا دعب ءاسملا انعمتجا

 مهضعب ةبوجأ تناكف ءكلذ ريغو ةيسنك ةيخيرات ةلئسأ مهلأسي توريب

 .ادج ةليمج
 ١ ܪ ¥ ناريزح ¥ ܨܕ
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ueيف يهلإلا سادقلاب انلفتحا دقو .بيبحلا عوسي انيداف ةمايق  

 ةظعلاو ةرودلا دعب انيهتناو ءاحابص ةسداسلا ةعاسلا يف مارفأ رام ةسينك

 نايرس نم نيئنهملا يناهت ناويدلا يف GLE سادقلا دعبو ؛ةنماثلا يف

 ةفطنملا دئاقو ظفاحملا مهنيب نمو - نييمسر ريغو نييمسر  مهريغو

 .ةيمسرلا تايصخشلا ةيقبو بلح يف هلهأ روزي يذلا ةحصلا ريزوو
 .حارفألا ديع هللا هلعج

 ١95517 ناسين ¥ 4

 ينم ةوعدب ءزاويع ريشب نب ىكز نابرلا بألا قشمد نم لصو

 ءاننابهر ةمدقم يف وهو ءادج يلع زيزع هنأل بلح يف مايأ ةعضب ةيضمتل

 .مارفأ رام هسينكل هانيرتشا يذلا نوفوركيملا هعم انل بلج دقو
١9557 oui A 

 بلاط ٠١ تلوانو cal ah رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 يلاهأ نم نييوعدملا عم انلقتنا سادقلا دعبو «ةيلافتحالا مهتلوانم ةبلاطو

 .نيلوانتملا عم روطفلا ماعط ةلوانمل ةسردملا ىلإ بالطلا

 ١957 ناريزح ٠

 هعمو يجنوتوت سويسانثأ كيلوثاكلا مورلا نارطم ةدايس ينراز

 «لازغ ليئاربج يماحملاو بلحب نيتاللا سيئر يقيفع اروتنوفانوب بألا
 .ةيروس ىدل يوبابلا ريفسلا ةدايس لابقتسا يف مهعم كارتشالل يتوعدل

 ١955 ناريزح )



ANY 

 ةسائرب ةشلاثلا ةعاسلا يف ءاسملا ةالص انأدب دق «ةميظعلا ةعمجلا

 هتسادق ىقلأ دقو ܟܢ ܙܠ ܕ ةسداسلا ةعاسلا يف انيهتناو .ءكريرطبلا ةسادق

 ةسينكلا اوالم نمم مهريغو نايرسلا روهمج اهعمتسا (Aaah ةيريسفت ةظع
 .اجراخو داحأد

 عم انهجوت celine ةعباسلا ةعاسلا يفو «ءاشعلاو ؛ةالصلا دعبو

 :oath هتسادق لفتحا ثيح نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك ىلإ هتسادق

 ءاضيأ ةغيلب ةظع ىقلأو «مارفأ رام ةسينك يف امك بيلصلل ةدجسلا

 .نيلصملاب dole “NS ةسينكلا نا يعيبطو

 .ةينارطملا ىلإ اندع عبرلاو ةعساتلا ةعاسلا مامت يفو

 ١" ناسين ١557

 ܒ 2.3 هعمو هترايس يف Gaus ةسادق داع »= Looll ةالص ܠܫܢ
 0 ܢܝ ܢܘ ܢܝ : ܢ

(Sedموصرب سفلا يعمو ^ ܕ دقو ءاحابص ةنماثلا ةعاسلا يف كلذدو  

 ةرايس يف لسعلا ناخ ىتح ؛ةراشب بوياو يجموم ديحوو يماش ليئربكو
 تناك بلح ىلإ هترايز نأ كش ال «ةمالسلا هتقفار ءرفصأ دوعسم ديسلا

 .نينمؤملل ةعجشمو ةديفم

 ةعاسلا يف مارفأ رام ةسينك يف ةراشبلا تبس سادقب تلفتحا

 .ةمايقلا ديع ةليل ةالصب ةعبارلا ةعاسلاب انلفتحاو رهظلا دعب ةدحاولا

 ةريزغ راطمأو ةملؤم ةريثك لويس تعقو «كرابملا ديعلا ةليل يف

 (AS ool ةظفاحم نم ضيبلا روبق ةقطنم يف ديلا فك مجحب ريبك ܠܡܕ

 نم ١١ مهنيب اسفن نيثالث نم رثكأ لتقو ٠٠١ a مده ىلإ ىدأ امم

 .انملأتو انردكتف ءانتفئاط

 ¥ ناسين ”١957

¥ ¦ 



Vary 

 تهجوتو ؛يكريرطبلا ريتركسلا ابيلص نابرلا بألا يعم تذخأ

 لبق ١١ ةعاسلا نم ترزف ءسكذوثرألا نمرألاو ةيبرغلا فئاوطلا ةرايزل

 مورلاو ةنراوملاو كيلوثاكلا نايرسلاو سكذوثرألا نمرألا ةينارطم رهظلا

 هللا حتفو ءةيجنرف داؤفو «نادلكلاو نيتاللاو كيلوثاكلا نمرألاو كيلوثاكلا

 اندعو ءسيسق ردنكسا روتكدلاو Ol je» ليئاربجو «يجنانج نوميرو (...)
 .اليلق انحرتساو انيدغت ثيح رهظلا دعب ةدحاولا يف

 يف انيهتناو «ةريهنلا ةالص انأدب ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يفو

Saalةطع 00 ىللا دقو ينتيستلاو  atlةدياع  sss 

 رام ةسينك ىلإ هتقفرب تنكو هتسادق هجوت ةعباسلا ةعاسلا يفو

 ىلإ اندع مث Angin si هظع ظعوو ةريهنلا سفطب لفتحا ثيح سجرج
 .ةينارطملا

  VYناسين ١557

 يف «يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا دقو ءرارسألا سيمخ

 يف نوعمش ابيلص نابرلاو يلامشلا لكيهلا يف انأو ءيناطسولا لكيهلا

 ةنماثلا ةعاسلا مامت يفو cal pil رام ةسينك يف كلذو ؛يبونجلا لكيهلا

 .احابص

 ءرهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا مامت يف مادقألا ليسغت ةلفحب انلفتحا مث

 .ةيريسفت ةسيفن ةغيلب ةظع ىقلأو

 ابلاط ١١ و ىدأ سقلا مادقأ «مادقألا ليسغت ةلفحب اضيأ هتسادق لفتحا ثيح

 ) 4 ܪ ¥ ناسين ¥ 4



ss a 1 

 ذخأو ءسالط ىفطصم بيقنلا ةيسايسلا ةبعشلا سيئر ينراز

 ةدابعلا رود ىلإ تلسرأ امك «بعشلا ` عضولا نع يننئمطي

 نمألا ىلع ةظفاحملل ةطرش دارفأ سرادملاو

 ١9517 ناسين '

 مهفسأ نينلعم نيملسملا نم بابش ةتس مهنمو ؛مهضعب ينراز

 ةيزازفتسا رومأ نع عراشلا ءانبأ نم ضعب ناسل نع عيشأ امل مهردكو
 ملو ؛ةعاس فصن وحن عوضوملا يف انثدحتف «ةيفئاطلا تارعنلا ريثت

 .ةسايسلا يف ائيش اوثحبي مل ذإ ؛ةيسايسلا مهلويم الو بابشلا ءامسأ فرعأ
 ١957 ناسين ١١

 روتكدلا ةملك ىلإ ًءاسم عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا يف مويلا انعمتسا

 ةدوع ةيفيك نع ملكت اهيف .ةيروسلا Aa pall ةيروهمجلا سيئر يسدفلا مظا

 ةيلافتنا ةديدج ةموكح ليكشت قيرط نع كلذو .دالبلل ةيروتسدلا ةايحلا

 هب ينغتسي ديدج روتسد عضو ىلاو bate تاباختنال نينطاوملا وعدت

 .رصم نم نيندتبم ةيبرعلا لودلا عم ةدحولا dred ثحب ىلإو .بعشلا
Clu 6815715  

 AGM دنع حصفلاو سكذوثرألا مورلاو نايرسلا دنع نيناعشلا ܠܥ

 سادقلاب يكاطنألا كريرطبلا ةسادق لفتحاف «نيناعشلا دحأب انلفتحا دقو

 ةغيلب ةظع ىقلأو «نوتيزلا كيربت سقطبو col dl رام ةسينك يف يهلإلا
is pl els 35 90 5 7 055 ̀ 5 5 

 ؛يمسرلا نولاصلا ىلإ داتعملاك حايزب هتسادق Sah سادقلا دعبو ءاجراخو

 .هيلع مالسلاو هترايزل نيلصملا ةلملا ءانبأ هيلع دفاوت ثيح



 \ 4 ܪ

/YIV/ parsesنيلجفلا ةيوشعب ؤاق دقو ءاصخش  Studܢܨܒܬ ܐܥ  
 نوعمش ىسوم ءاتوص [TAN] حالش عيدو :ةداسلا مارفأ رام ةسينكل
 ءاتوص / £¶/ دادح دوبع ءاتوص /١57/ يجقارط يركش ءاتوص /¥¥/

 زاف امك ءاتوص /) ¥/ يجرامسب ليئونمع 1 [VEN] زوك سايلا

 رفصأ دوعسم :ةداسلا مهو طايتحالا ةيوضعب مهؤامسأ ةيتآلا ةعبرألا

 ءاتوص /١١١/ رازاع جروج ءاتوص /١١1/ يسيلدب انح ءاتوص /) ܀/
 .اتوص./4١١ / ALLEL يركش

 دقو ءدحأ توصي مل فسألا عمف سجرج رام ةسينك يف امأو
 ميهاربا AS ya gen» رونلا دبع ءدعسأ يكلم :ةداسلا باختنالا ةنجلل تزعوأ

 رقم يف ءاقبلاب ءيروخلا بوقعي سامشلا مهيلإ افاضم om) همكوت
 مدع ببسل باختنالل دحأ رضحي مل نكلو .ًءاسم ةنماثلا ىتح باختنالا

 ىلع ءانبو ؛ةبغاشملا رصانعلا ضعب روهظلو نيحشرملا ىلع مهقافتا
 .مهلوقع هللا رون «باختنالل رخآ موي نيعيس مهضعب بلط

 Vary راذآ £

 صاخشأ ةتس باختنال سجرج رام ةسينك يف نالعإ ىلع ءانب
 باختنالا ةنجل ترضح cle ةيشربأ يف دحوملا يلملا سلجملل ءاضعأك

 يلكريوس رونلا دبع ءيج همكوت ميهاربا ءدعسأ يكلم :ةداسلا نم ةفلؤم

 ةعبارلا ةعاسلا ىتحو اثبع اورظتنا سادقلا دعبو سجرج رام ةسينك ىلإ

clusرضحي مل نكلو ؛نوبختنيف نوبخانلا رضحيل  caelءاتسأ ينلعج امم  

 ملو !Lag نع ةسينكلا يف نلعأ ترص ةيناثلا ةرملل يننأل ءاريثك

 ةرملا هذهو ءراذآ £ دحألا موي ةنيعملا ىلوألا ةرملا تناكو .دحأ رضحي

 .هسفن دحأ حيشرت مدعل ببسلاو «ةيناثلا

 \ 4 ܪ ¥ راذآ ¥ ܘ



Vary 

 .غلبملا ءاطعإ ىلع قفاو ليوط

 ١5517 ىناثلا نوناك 6

 ةيقشمدلا مايألا ةديرج نم طابش ٠١ ءاثالثلا موي ددع يف تأرق
 ܢܝ

 :يلي ام

 دنهلا يف سكذوثرألا نايرسلل يلوسرلا دصاقلا ةافو

 ةيكاطنأ كريرطب ثلاثلا بوقعي سويطانغا رام ةسادق مويلا ىقلت

 ةفاين هيلإ يعنت دنهلا نم ةيقرب .ءسكذوثرألا نايرسلل قرشملا رئاسو
 يف سكذوثرألا نايرسلل يلوسرلا دصاقلا سايلا سويلوي رام نارطملا

 .نينامثلا زهاني رمع نع دنهلا
 ةعاسلا يف هحور نع ازانجو اسادق كريرطبلا ةسادق ميقيسو

 ةالصلا ماتخ يفو ءيراجلا VO فداصملا دحألا موي حابص نم ةعساتلا

 .اموت باب  ةيكريرطبلا راد يف يزاعتلا لبقتي

074 play لانضتالا Cul gla 5 ca gall cline ahd اه اذه 

tel eS 1588 ناك كتايلا طخ ee ܡ 
 ٠ ܪ ¥ طابش 4 )

 رامو مارفأ رام يتسينك يف باختنا ءارجإل ررقملا مويلا ناك

 دقلف مارفأ رام ةسينك امأ ءبلح ةيشربأل يلم سلجم باختنال سجرج

 دبع قيفش نوقايدفألاو موصرب سقلا :اهماوق ةنجل فارشإب باختنالا ىرج
 ىتح ةعساتلا ةعاسلا ܠܢܘ كلذو ءءوده لكب ءنوعمش ناميلس ذاتسألاو رونلا

 نيعرتقملا ددعل ةقباطم قاروألا تناكف تاوصألا زرفب ءدُب ثيح ؛«ةنماثلا



| ¥ 

 9935 75 plese نم ةنماثلا Rebull )7:35 5 تدتغ

 يتسينك يف انتايعمج نع نيلثممو «يبلحلا يلملا سلجملا ءاضعأ نم قيرف
 ماعلا يلملا سلجملا لامعأ لوح ثيدحلا ناك guage» رامو مارفأ رام

aigܩ ܨܒܘ تثدحت مث ماعلا يلملا سلجملا وبطغ.رولك .ناج ديسلا  
 باختنالا قيرط نع نوكي نأ ررقت نأ دعب بلحل سلجم ليكشت ةيفيك
 سلجملا عمتجي نأ ررقت !Li ضعب لوح ليوط لادج دعبو ءرشابملا

 دعوم ديدحت نع vol py ام ررقي وهو ةسلج يف هلاح عم يلحملا يلملا
 اليل ةرشاعلا ةعاسلا يف عيمجلا فرصناو «باختنالا ةيفيك نعو باختنالل

  VYيناثلا نوناك ١955

 نيريشك تلبقتسا دقلف اذه عمو َ( بيرك ) ةيحص ةكعو ينتباصأ
 عوضومب gl ثدحتف cle يف سكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس :مهنم
 نم قيرف ةيضق يف هتداهش ءاطعإ مث مسقلا ءادأل ءقشمد ىلإ هئاعدتسا

 قشمدب كريرطبلا انديس ةسادق ىلإ هروضحب تنفلتف .قانشاطلا ةفئاط ءانبأ

 نيميلا ءاغلإل كيلوثاكلا مورلاو سكذوثرألا مورلا يتيكريرطب عم ىعسيل
 ةراظنلا مامأ ال ةمكحملل ةرواجم ةفرغ يف هتدافإ ذخألو نارطملل ةبسنلاب

 .نيمهتملاو
 ١5557 يناثلا نوناك ¥ £

 جروج :مهنيب مهضعب ينراز oles ܨ !gy سادفلا ترصضح

 ىطعي نأ ىلع «ةسينكلا قودنص نم ةيروس ةريل يفلأ هنم تبلطو رازاع

Call؛ةسردملا يف اديدج ةينبملا ةثالثلا فرغلا ليمكتل ةيروس ةريل  Cals 

 دهج دعبو ؛ةسردملا ةينازيم Jae نم ءزج ديدستل ةضرقك ةيروس ةريل



Vary 

 نارطملا ناسل نع صمح يف ةينارطملا نم ةيفتاه ةرباخم تءاج

 ىفشتسم يف ضيرملا وربك سفلا نع رسفتسي ؛ءسدقلا يف دوجوملا ابانرب

 هعم رهظ ذإ ءليفت ضيرم هنأآلو هب هتبارقل ارظن ءبلحب سيول سيدقلا

 ىلإ هتجوزو هادلو هب دوعيس ؛هتجلاعم نم ةدئاف الو يوالكلا يف ممست

th ysيف ةافولا عقت نأ نم ةيشخ  coleاهيف بيرغ هنأل . 

 :ةيقربلا هذهب ءسدقلا يف ابانرب نارطملل تقربأ دقو
 هنأل هتلئاع عم وربك سقلا داع ܝ ابانرب نارطملا نايرسلا ريد سدقلا )

 .( عيمجلل ديعلاب يناهت  هببسب مكتدوعل يعاد ىرأ ال ليفت

 سويسيئويد
 \ 4 ܪ ¥ يناثلا نوتاك ١

 يف كلذو .ءراطملا يف ناريطلا ةيلك نم © جيرخت ةلفح ترضح
 شيجلا دئاق نيدلا رهز ميركلا دبع ءاوللا اهرضح ءرهظلا لبق ٠١ ةعاسلا

 ريدم ىقلأ نأ دعبو «نييمسرلا لاجرلاو طابضلا رابك نم قيرفو يروسلا
 ... و مسقلا ءادأ مث ءشيجلا دئاق مث ةملك ةيلكلا

 انرضح ثيح راطملا يف طابضلا يدان ىلإ نووعدملا فرصنا

 دبع ءاوللا عم سكذوثرألا نمرألا نارطمو انأ تروصتو «ياش ةلفح

 .ةينارطملا ىلإ انعجر ارهظ VY ةعاسلا يلاوحو «نيدلا رهز ميركلا
 ١5557 يناثلا نوناك ) ¥
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 سادقلاب لصوملا نارطم سلوب سويروغيرغ نارطملا لفتحا

 ءادهشلاو نيسيدقلا نع ةظع ىقلأو ,ءقشمدب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا

 .نيعبرألا امهقافرو هراس هتخأو مانهب رام ديعب ةسينكلا لافتحال
 ١951١ لوألا نوناك ٠

 ىلإ ءاضعألا نم لك فرصناو ؛هلامعأ ماعلا يلملا سلجملا ىهنأ

 .هلمعو هدلب

 ١951١ لوألا نوناك ١

 دقو ؛ةرشاعلا ةعاسلا يف «يباينلا يلملا سلجملا ةسلج ترضح

 ةيبلغأب ةيروهمجلل اسيئر يسدقلا مظان روتكدلا ةماخف سلجملا بختنا
 نوعه 1101 139 ܒ 196 يهو اهلان يتلا تاوصألا

 ١551١ لوألا نوتاك ١4

 نيدلا لاجرو كريرطبلا ةسادق عم ةفايضلا رصق ىلإ انهجوت
 اسيتر هباختنا ةبسانمب ىسدقلا مظان ةماخف ةئنهتل ىمالسالاو ىحيسملا
 .فصنلاو phe ةيداحلا ةعاسلا يف كلذو «ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل

 ١95١ لوألا نوناك ) ܪ



 ) 4 ܪ ܙ

 .اهلك عارتقالا زكارم يف اريبك ناك لابقالا
 ١951١ لوألا نوناك ܐ

 سادفلاب لصوملا نارطم سلوب سويروغيرغ رام ةفاين لفتحا
 .ةعاس فصن تماد ةبطخ ىقلأو cal fl رام ةسينك يف يناثلا يهلإلا

 ١551١ لوألا نوناك "

 ناج عمو هعمو حالش عيدو ةرايس يف قشمد ىلإ احابص تهجوت

 انذخأ ee انكيرط:يذو ؛ماعلا يلملا ee بلح يوضع روك

 يف انلزنو ءارهظ قشمد ىلإ انلصوف Lee galls صمح ينارطم انعم

 .ةريزجلا ܐ ܐܟܘ ةرئاطلاب لصو رهظلا دعبو ؛ةيكريرطبلا
 ةسادق ةسائرب ماعلا يلملا سلجملل ةيحاتتفا ةسلج لوأ تدقع

one1  
 } 4 % \ لوألا نوناك ܘ

cpl ديغبو لبق نيثيبلح Lied مويلا ماعلا ىلملا نيلجسلا aie 

 .هلامعأ لودج يف رظنو

 ¥ لوألا نوناك ١951١

loll 7 aieلبق 99 5 1  saryنسيظلا : 

 ءيلسعلا يربص < Cae Lill ܚܢܐ 5 ill ضعب ةئنهتل هتسادق تففار

 .مظعلا دلاخ ءيزغلا ديعس ءيربزكلا نومأمو

A١951١ لوألا نوناك  
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 .كريوطبلا

 ١951١ يناثلا نيرشت ) ܘ

 سويسانثأ نارطملا ةفاين قشمدب يكريرطبلا رقملا ىلإ لصو
 اعيمج مهب انيقتلاو مانهب سويسينويد نارطملا ةفاينو ليئومص عوشي
 :نيرورسع

 ١551١ يناثلا نيرشت 7

 يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا دقو voles يف ةريزغ راطمأ تلزن

 ةسيفن ةبطخ ىقلأ سلوب سويروغيرغ نارطملا ةفاينو ܘܐܘܒ ةديسلا ةسينك

 .ايركز ةراشب يف
 ١551١ ىناثلا نيرشت ) 4

 ةيلاتلا مايألا ةيضمتل لصوملا نارطم ةفاين يعمو بلح ىلإ تدع
 ةيناث دوعنل ; ١15١/١/5 يف ماعلا يلملا سلجملا عامتجا دفع متي امثير

 .فصتنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف بلح ىلإ انلصوف call ءاش نإ قشمد ىلإ

 ١551١ يناثلا نيرشت ٠

 هيبرعلا ةيروهمجلل تقؤملا روتسدلا ىلع عارتقالا مويلا مت

 ؛ةيروهمجلا يف ناملربلاو يسيسأتلا سلجملل ءاضعأ باختنالو ةيروسلا

 زكرم ىلا تهجوت دقو «نييحيسملل ) ¶ مهنم /١7١/ هئاضعأ ددنع

 .روصلا ضعب « Lit ءابنألاو
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 يحيسملا نيدلا لاجر عمتجا ثيح طابضلا يدان ىلإ تهجوت

 تدا يتلا شيجلل ةديدجلا ةضافتنالابو ديدجلا ةقطنملا دئاق ةئنهتل يمالسالاو

 ىلإ انعمتسا فصنو ةعاس وحن عامتجالا مادو ءهرصم نع لاصفنالاب

 انلعأ كلذ دعبو ءاهبابسأو ةروثلا نع «دئاقلا ةدايسل عماج يحاضيا ثيدح

 .نيمايملا ةروثلا لاجرلو «ةديدجلا ةموكحلل اندييأت
 ١951١ لوألا نيرشت £

eae ens ag oesܒ  
 الهأو ةعسلاو بحرلا ىلعف ءبلح يف مايأ ةعضب ءاضقل لصوملا نارطم

 .هتفاينب الهسو
 ١9451 ىناثلا :نيرشت م

 يف سلوب سويروغيرغ نارطملا ةفاين يهلإلا سادفلاب لفتحا

 ريبكلا نولاصلا ىلإ داتعملاك حايزب ذخأ سادقلا دعبو «ةقيقد £ © تقرغتسا

VAT Sl نيرشت 5 

 ىلإ انقيرط يف لصوملا نارطمو بلح نارطم Ul بلح انكرت
 ?ha 5 © 9 7 وتلا نمد

 ميعن راد انرز مش ءابانرب سويطالم نارطملا عم ءسوخاب ليمج تيب يف

 انلصاو مث ؛ةوهقلاو GLA انلوانت ثيح صمح ىلإ رفسلا انلصاو مث ءاهزن
 .ًءاسم ةسداسلا يف انلصو ثيح قشمد ىلإ رفسلا

 ١551١ يناثلا نيرشت 4



 | 4 ܪ ܙ

 codes ةيريخلا روصنم رام ةيعمجل عباتلا ةزجعلا راد ترز
 امل تررسو ؛ةيعمجلا ءاضعأ نم قيرف كانه ينلبقتساو (...) يف نئاكلا

 امهب نيلومشملا ةنسحلا ةرادإلاو ةفاظنلاو كانه نيزجاعلا ةفاظن نم هتيأر

 ةفرغ لك يفو ءريرس ¥ £ ل عستي وهو call ةرادإ ىلع نيمئافلا لبق نم

 ةبسانمب ةرايزلا هذهب تمق ءةيروس ةريل نيسمخ رادلا تيدهأ دقو ءنيريرس
 .ةزجعلا راد يف ةنس ¥¥ رمعلا نم غلابلا هيسدق انح سامشلا ةيعمجلا لوبق

 .هل جالع تاقفن ةيروس ةريل نيرشع هنع ايرهش عفدن نأ قافتالا مت دقو

 | 4 ܪ \ لوليأ ¥

 cal pil رام ةسينك يف يناثلا سادقلاب اكاس قحسا نابرلا لفتحا

 .ةغيلب ةظع ىقلأو

 ١951١ لوليأ ¥ £

 .ةدحتملا ةيبرعلا انتيروهمج يف ةروث مايق
١951١ Soll ¥ 

 .رصانلا دبع لامج يرصملا سيئرلل نيلاوملا
 ١851١ لوليأ * ܀

 , مويلا رم .بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .مالسب

 ١5951١ لوألا نيرشت ١
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 لوانت ىلإ عيمجلا هجوت ةرشع ةيناثلا يف ىهتنا يذلا سادقلاو سيركتلا

 ةعاسلا يف يبدألا ناجرهملا دعوم ناح نأ ىلإ ءلمشم ناميلس سقلا

 نم قيرفو هامحو صمح ظفاحم هرضحو ةزوريف يف ميقأ ثيح «ةسداسلا

 ىتح دتماو ءنيرشعلا نع وبري سوريلكالا نم ددعو ءصمح تالاجر

 .ليثمتلاو صقرلاو بطخلا نم ناولأ هيف ناك ءةرشاعلا

 ¥ زومت ١551١

 ترضح دقو لافف سروديسيا نارطملا موحرملا ةزانج مويلا عيش
30,135 5943 :35 0 

 كيلوثاكلا ةنراطملا نم فيفلو ةنراطم نم هسمخ عم غئاص سوميسكم

 انيزع مث «نيتعاس وحن زانجلاو سادفلا مادو .مهسوريلكا نم روهمجو
 .ةينارطملا ىلا اندعو ةنراطملاو كريرطبلا

 ١551١ لوليأ 5

Yulتبع  iss!مهتماسر ىلع تمرع نيدلا رابكلاو راغصلا باللطلا  

 ةسينك يف هللا ءاش نإ ادغ نينوقايدوفأو ءارق ةسمامش هللا ةئيشمب

 .مهتهجوو مهتدشراو مهتيصواو soils سجرج رام

 ١٠9451١ لوليأ 5

 .ءارق ةعستو نينوقايدوفأ

 ¥ ) لوليأ ١551١
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 [ةقفومو ةحجان ةلفحلا ثناكو «ليللا فصن دعب ةذحاولا ىتح اليل ةغساتلا ܝ

salماظتنا لكب هرود نيلثمملا نم لك . 

 ١951١ ناربزح ¥ ܘ

 .ةرشاعلا ىتح اليل فصتنلاو ةنماثلا ةعاسلا نم ارابتعا كلذو «قدنخلا

 | 4 ܪ ܙ ناريزح \

 ةلفح روضحل صمح نارطم ةفاين ةوعدل ةيبلت صمح ىلإ تهجوت

 ةعاسلا يف صمح ىلإ تلصوف «؛ةزوريف ةيرق يف سايلا رام ةسينك نيشدت
acta a se40: 803 30  

VA١553 ¡ܝܢ  

 سيركتل صمح ىلإ كريرطبلا انديس ةسادق قشمد نم ءاسم لصو

 سلريك رام ةيالفلا نارطم هففاري ناكو «ةزوريف يف ايليإ رام ةسينك

 سايلا يروخلاو نوعمش ابيلص نابرلا يكريرطبلا ريتركسلاو بوقعي
Lad 

  14زومت ١953١

 ةنراطملا هقفاري ةزوريف ىلا بكومب كريرطبلا ةسادق هجوت

 نارطم سلريكو بلح نارطم سويسينويدو صمح نارطم سويطالم

 يفو ءايبعش الابقتسا ةيرقلا يف لبقتساو سوريلكالا نم فيفلو ةيالقلا
 (Deel صاخلا هلام نم اهانتقا يتلا ةسينكلا سيدقتب ءدب ةنماثلا ةعاسلا

 0 .٠ ¦ ܠܫܢ «؛نيليه ةلضافلا هتجوز ظفحو هظفحو هريخ هللا رثك سايلا يبعج
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 ضعب تيصوأو سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 فاعسإ عمج ىلعو ؛«ناجللاو تايعمجلا ىلإ مامضنالا ىلع :تايصوتلا

 .ةمشتحم ةليوط بايثب ةسينكلل ءيجملا ىلعو «هيكيريلكإلل

 دقو ؛ةيليترتلا هتقوج هعمو ؛هامح نهاك ىسيع ابيلص سفلا انراز

 مويلا يف اوعجرو «ةوعد نودب اوؤاج «ةيروس ةريل /١5/ ةقوجلل تيطعأ
 .هسفن

 ) ناريزح ١951١

 .يتدئام ىلع ءادغلا ماعط سكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس لوانت

Gs tts, 33 40 (00 )0  

 .نمرألا نارطم ةرايس يف ليبسلا يف ةيريخلا عيراشملا

 تناك ةيئانغ ةلفح سكذوثرألا نمرألا نارطم نم ةوعدب ترضح
 يدان اهماقأ ءايروس امنيس يف اليل )¥ لا ىتح ܐܝܢܘ فصنلاو ةعساتلا نم

 .اباش VAY] و اتنب [VE] ءانغلا يف كرتشا ؛ةيروسلا ةبيبشلا
 ' "' ناريزح ١951١

 ةسردم يف (مارفأ رام) ىلوألا بلغت ينب ةسردم ةلفح تميقأ

 ًءاسم ةعساتلا ةعاسلا نم كلذو ؛يتياعر تحت فراعملل ةعباتلا ةيناسغلا

 لكي ` : 05: JS al ةححلت ةلثح !Cals Du 95 ىتح
 .ماظتنا

  VEناريزح ١551١

 ةعاسلا يف كلذو يتياعر تحت نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك

Yor 
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 ةلفحب رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف مارفأ رام ةسينك يف انلفتحا

 ةصاغ ةسينكلا تناكو ءفصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف انعلطو .حيسملا زانج

 مالآلا نع ةسيفن ةظع موصرب سقلا ىقلأ دقو ؛نينمؤملاب اجراخو الخاد
 Ache فصن وحن تقرغتسا

 ١951١ ناسين ¥

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو call نم موي لوأ
 ةعبارلا ةعاسلا يف ةالصلا انأدب «نينمؤملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو مارفأ

 .احابص ةنماثلا يف انعلطو «ةسداسلا مامت يف سادقلاو ءارجف

 سيئرو ظفاحملا مهسأر ىلعو ةدياعملل نييمسرلا نم قيرف ءاج
 .ءاقدصألاو نينمؤملا نم قيرفو cbs pill دئاقو ةقطنملا دئاقو ةيدلبلا

 ١951١ ناسين 4

 ءةرصنعلا سقطبو (cal pi رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةرشاعلا يف انعلطو فصنلاو ةنماثلا يف سادقلاو «ةعباسلا يف ةالصلا انأدب

 ) 4 | ) رايأ ¥

 يعارزلا جاتنالا قوس حاتتفا ةلفح ترضح «ةيمسر ةوعدب

 نع ًالضف تايدلبلاو داصتقالا اريزو ةلفحلا رضح ؛بلحب يعانصلاو
 ¦ لثمم داصتقالا ريزو ةملك دعبو cae pe gy نيينيدلاو نييمسرلاو ظفاحملا

 .اندع مث ,ءقوسلا ءاحنأ يف انلوجت ةيروهمجلا سيئر

A١951١ ناريزح  



 11710 ا ܨ

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقلو «نيناعشلا دحأ انيلعو

cal pilيف انعلطو احابص فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف سادقلاب انأدبو  

 فئاوطلا ءاسؤر ةئنهتل موصرب سقلا يعمو تجرحو .«.فصتنلاو ةرشاعلا

 .تايصخشلا ضعبو سكذوثرألا نمرألاو تناتستوربلاو ةيبرغلا

 ءاسمو احابصو ةريهنلا ةلفح انلمع ءاسم ةسماخلا 40 ܬܥ( يفو

 Rete موصرب سفلا ظعو

 ١951١ ناسبن ¥

 :مالالا ع وبسأ يف ةدانصلا

 ٠ 3 ١٠ رهظلا

V eae 

 ١9551١ ناسين ܘ

 ةنماتلا ةعاسلا يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو .حصفلا سيمخ

 ميهاربا سقلاو موصرب سقلا ايرس لفتحا امك مارفأ رام ةسينك يف احابص

Lilفارتعالا ىلع لابقإلا ناكو ءيبونجلاو يلامشلا نيحبذملا يف  

 .دامعلا ܐܒܝ تسدق سادفلا ءاتتأ .اميظعو احرفم لوانتلاو

 ناكو «لجرألا ليسغت ةلفحب انلفتحا رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يفو

 سشهند ميها ربا سفلا ادع ام ءانتسردم بالط نم ةنسلا هذه يف نوراتخملا

 .سرطب رود لثم يذلا
 ܐ 4 ܦ ܙ ناسيل 5
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 ءزانجلاو سادقلا نم ءاهتنالا دعبو ءبكوملا لصو ةرشع ةيداحلا يفو

 بالطو ليلاكألا ةلمح همدقتي ءريخألا اهرقم ىلإ بيهم لفاح لكشب تلقن
 انأو كيلوثاقكلا ةنراطملاو ءيحيسملا سوريلكالاو .... و سرادملا

 لآ انيزع نيتاللا ةسينك مامأو ce | ܕ مورلا نع نيلثمم عم يسكذوثرألا
 .هللا اهمحر ؛ةينارطملا ىلإ اندعو ةموحرملا

 ١ راذآ ١951١

 ةسينكل ةيبهذد ةينامثع ةريل ١117 ب نيهاش هدرو ةيسدقملا عربتب «نيسادقلا

 ةيروسلا ةريللا عورشم صوصخب يكريرطبلا روشنملا تأرقو cal pil رام
 .بلح نم عمجلل موصرب سفلا نيعت دقو ماعلا يلملا سلجملا قودنصل

١951١ fal vy 

 ملاس دلتيم قيفش هعمو كيلوثاكلا مورلل سروديسيا نارطملا ينراز
 .دلتيم ةموحرملا ةزانج عييشت يف يكارتشا ىلع ينوركشيل ءاهتخأ نباو

 ١55١ ܪܐ ) ܘ

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا «ءارذعلا ةراشب ديع ةبسانمب

 .بلحب مارفأ

 يناثلا عامتجالا اندقع ةرشاعلا ةعاسلا مامت يفو ةالصلا دعبو

 | هرضح «ةيتونهكلا ةيكلسملا رومألا يف انثحب ؛ةعاس ماد ةنهكلا سلجمل

 .ةعبرألا ةنهكلا

vo١951١ راذآ  



es oa 

 ناعمس ديع ةبسانمب هتسادق عم ةداتعملا ةرودلا انردو ءكريرطبلا ةسادق

celةجيو  alنط  pallتاجا نرش  gee y lad te 

 .سقايرق سواثاطسوأ رام
 ' طابش ١951١

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا دقو كسانلا موصرب رام راكذت

 .ةنهكلا دحأ توريب يف سلوبو سرطب رام
 .ةريزجلا نارطمو هتسادق عم سكذوثرألا نمرألا كريرطب انرز

١55١ buoy 

 توريب يف سلوبو سرطب رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا
 .ةنهكلا ܟ ةيسانمب بعشلا ظعوو سقايرق نيو Glass أ نارطملا

 bus ١951١ ܘ

 رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف اهيل تلصوف بلح ىلإ يدحو تدع

 .هلل really ةيفاعو ريخب عيمجلا تيأرو

 ١951١ طابش 4

 ةحلاصلا ةيناسنإلا اهلامعأ ىلع فوسأملا هللا ةمحر ىلإ تلقتنا

 مورلا ةفئاط نم ملاس جروج موحرملا ةلمرأ تحلش دليتام ةموحرملا

cell SUSIةزانج يف كارتشالل يعد ةرم لوألو  Vai) gal ALS SS 

 .كارتشالل ينوعدي روديسأ نارطملا نم ةرباخم ىلع ءانبو «ةيسكذوثرألا

 مورلا ةسينك ىلإ انهجوتو موصرب سقلاو ميهاربا سقلا يعم تذخأ
 .ةزانجلا بكوم نيرظتنم «ةرشاعلا ةعاسلا يف كلذو ؛ةبيلصلا يف كيلوثاكلا

 فتحا
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 ةعمجلا اذغ ةدوعلا ىلع انمزع ةبسانمب ةرايزلل ةمايقلا ىلإ انهجوت

 .هللا cla نا

 ١551١ يناثلا نوناك 5

 ةلمكت انددعأ ثيح يجرونت حيسملا دبع ديسلا تيب يف هانيضق

 .ماعلا يلملا سلجملل هعفرنس يذلا ريرفتلا

 .ةسينكلا يف ةيريخلا نايرسلا ةيعمج عم انعمتجا اضيأ ةليللا

 ١551١ ىناثلا نوناك 7

 ةيفرشألا لبج يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ىلع لمتشي cay ܨܘ رتم ٠١٠١ هتحاسم ضرألا عم مئاقلا ءانبلاو «نامعب

 ةسردملا مث ةسردملا شوح عقي هقوفو «هئانبب رشوب دان هيف يضرأ قباط
 عم فرغ ثالث نم سيسفلل راد ىلع مث ءفرغ تس ىلع لمتشت يهو
 :اهعبا وت

 ماعط انلوانت ةسينكلا يف ةيعمجلا ةدئام ىلع ءادغلا ماعط انلوانت

 .يروخلا ىسيع ديسلا راد يف ءاشعلا

 ١551١ يناثلا نوناك 4

 اهيلا انلصوف توريب ىلإ قشمد نم كريرطبلا انديس ةسادق انقفار
 .اهيف انمن ثيح ةينارطملا راد يف انلزنو .رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف

 ١951١ طابش ١

 رامو خيشلا ناعمس رامو لكيهلل حيسملا ديسلا لوخد ديع

 سلوبو سرطب رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا دقو ءسويريوس

YSA 
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 AS ةليللا اليل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف ساطغلا ةالص انأدب

 يف انيهتناو .ةعيرشلا يف انحوي رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحاو
 ادام ةديارلا

 UY Lid ثيح. ءاحابص ةسماخلا يف ܨܦ yall all ىلإ اندع
 سادقلاب سقايرق نارطملا لفتحا Gus سقرم رام ريد يف ةالصلا انفنأتساو

 .هايملا كيربتل ةرودلاو
 ١9551١ يناثلا نوناك 9

 yo ܨ ܨ ءارذعلا ةديسلا ةسينك يق يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ) ) ܀ ܀ وهو نينمؤملا ددعل ةيسنلاب ܟܒ ريغ ناكو بعشلا تظعوو

 cold! gs نيزعم وترام ܢܨܝܚ ܕܝܘ ىسيع تيب انرز ؛نايرسلا نم ابيرفت صخش

 .ناميلس كربو سايلا رام ريد انرز امك
 ١951١ ىناثلا نوناك ¥

 مويلا انيضقو سدفلاب سقرم رام ريد ىلا اندعو محل تيب انكرت

 ١551١ ىناثلا نوناك " *

 رام نابهر نم قيرف a ثيح نورطنلا ريد ىلإ ةرايزب انهجوت
 ةعاسلا يف اندعو ad) دنع انيدغتو ءمهب ادج انررسو ناكنيمودلل كرابم

‘elie Aas! yl 

 ١551١ ىناثلا نوتاك ¥ ܘ
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 هريدي مخف ىفشتسم وهو انحوي سيدفلل نويعلا ىفشتسم انرز

 .نيتميلس اترهظف ينيع تصحفو .نويعلا ضارمأ يف نويملاع نويئاصخأ
 .ةريزغ راطمأ تعقو

 ١9551١ يناثلا نوناك ١١

 مث «سدفلا يف دوعصلا لبج مث jib oll» فحتملا مث «ةمايفلا انرز

 اندع مث ace يف هانرزف «هب انيقتلا تيح سكذوثرألا مورلا كريرطب راد

 | .ريدلا ىلإ

 عم اعم نيعمتجم يسقرملا ريدلا يف ةنسلا سأر ةليل ةرهس انيضق

 .ةكربو ريخ ةنس هللا اهلعج ؛ءفصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىتح ريدلا ܨܐܠܚ

ir١9551١ ىناثلا نوناك  

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب سقايرق نارطملا ةفاين لفتحا

 .ديدجلا ماعلاب نينمؤملا انهو سدقلاب سقرم
 يعن ءادغ نفديسو .؛توريب يف اموت ىسيع يروخلا مويلا يفوت

Lilهللا همحر «نوفلتلاب . 
 ١551١ يناثلا نوناك 4

 ةليل ةالصب انأدب ءارهظ فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 انهجوتو ؛يهلإلا سادفلاب سقايرق نارطملا لفتحاو ؛ةعيرشلا يف ساطغلا

 .رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف انيهتناو ءءاملا كيربتل رهنلا ىلإ اعيمج

VA١551١ يناثلا نوناك  
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 تاعاس سمخ ءامامت ةعبارلا يف ةالصلا نم انيهتناو ءسولوف سونيسكلف
 .ةلصاوتم

 ١551١ ىناثلا نوناك 5

 ةعاسلا يف ديعلا ةالص انأدب دقو ءنيرهاس اهانيضق ةتئافلا ةليللا

Lotaسادقلاب لفتحا ءارجف ةعيارلا ةعاسلا يف انعلطو ءاليل ةرشع  
 .ديعلا ةظع ابيلص نابرلا ىقلأو ءسقايرق سواثاطسوأ نارطملا

 ةرشاعلا ةعاسلا يف سقرم رام ريد ىلإ انعجر مث cally ةيعمجلا انأنه

eg wa,04 تح ذي يا  

 ١551١ ىناثلا نوناك ¥

 نيئنهم نييمسرلا ريغو نييمسرلا نم قيرف يسقرملا ريدلا راز

 .مورلا كريرطب ةئنهتل يمسر بكومب انهجوتو .داليملا ديعب
A4 ܪ ) يناثلا نوناك  | 

 ريدلا راز دقو ءيقرشلا باسحلا ىلع داليملا ديع نم ثلاثلا مويلا

 مث ءاضيأ مهريغو نييرثوللاو نايلكنألاو شابحألاو مورلا ةئنهتل يسقرملا

 .هللا مار ىلإ ةلوجب انعلط رهظلا دعبو .ديعلاب ةئنهتلل شابحألا ريد انرز
 ١551١ يناثلا نوناك 4

 يتلا ةنسلا ١157 ةنس نم ءادتبا يسقرملا ريدلا تاباسح يف انققد

 .ةرادإلا فلج سلوب نابرلا اهيف ملتسا
 ١551١ ىناثلا نوتاك ٠



 «؛نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا
 .بعشلا تظعوو

 dually انتيم Lay sl كايصخشلاو لضانتلا نع كوز
 ١551١ ىناثلا نوناك ١

 انم نينثاو ةسمخل باكر ةرايس يف ةعبسلا نحن سدقلا ىلإ انهجوت

 نارطم :مه ةنراطملاو cel ull تايرفس تارايس نم ىرخأ ةرايس يف
 نابرلاو ايعش سايلا يروخلاو يلامكنا نارطمو بلح نارطمو ةريزجلا

Lyleىلإ انلصوف ءسفلا بوفعيو هللا رصن هللا ركش سامشلاو نوعمش  
 1070 راع رد يف 9 9 1 ܣ حت دكا

 نامع ىلإ انلصو .ءرهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف قشمد انرداغ

 Ba ةسداسلا 1 ىلإ اتليحو.؛ ريظلا دعب cle ةعابلا يف
 . رهظلا

 ١551١ يناثلا نوناك £

 ةنماثلا ةعاسلا يف كلذو تارايس ثالث يف محل تيب ىلإ انهجوت

 اسأر انهجوتو «ةلملا ءانبأ نم قيرف سايلا رام ريد دنع انلبقتساو ءًاحابص

 ةيعمجلا ةفرغ يف اليلق انحرتسا نأ دعبو cel dell ةديسلا ةسينك ىلإ
 بسحب نمرألا ريد يف انلزن ثيح دهملا ىلإ ةيمسر ةروصب انهجوت
 | نارطملا سادقلاب لفتحاو ةالصلا انمقأ ثيح دهملا ىلا انلزن هنمو ةالصلا



 \ 4 ܘ 4

 ناكو ءابانرب نارطملا مث نوتيز ريظن بيدألا مث «ةليمجلا نونفلاو داشرإلا

 لاثمتلا نع راتسلا ةحازإب ةلفحلا تمتخو نوتيز ريظن ةملك تاملكلا عدبأ
 جروج عم بلح ىلإ مويلا سفن يف انأ تعجرو cay ىلإ لك فرصناو
 .ءاسم ةسداسلا ةعاسلا يف انلصوو هترايس يف وردب

 ) 4 ܘ ¶ لوألا نوناك 5



 | 4 ܬ ¶

 سونيسكليف رام ةفاين نيدرام ىلإ هقيرط يف بلح ىلإ لصو
 .نيدرام نارطم انحوي

 ١959 يناثلا نيرشت "*

 نارطم ةفاين بكر ليللا فصن دعب ةيناثلا ةعاسلا يف مويلا ةليل يف

 .ةمالسلا هتقفار نيدرام ىلا اهجتم راطفلا نيدرام

 ) 4 ܘ 4 ىناثلا نيرشت ¥ £

 يفصن لاثمت نع راتسلا ةحازإ ةلفح روضحل صمح ىلإ تهجوت

 راد يف انلزنو ءرهظلا دنع اهيلإ تلصوف «لوألا مارفأ كريرطبلا موحرملل

 .ابانرب سويطالم رام هامحو صمح نارطم ةفاين ينلبقتسا ثيح ةينارطملا

 رام كريرطبلا ةسادق قشمد نم صمح ىلإ ءاسم لصو

 بألاو بوقعي سلريك رام ةيالقلا نارطم هعمو SUI بوقعي سويطانغا

 .يكريرطبلا ريتركسلا ىكز
 ) 4 ܘ 4 لوألا نوناك ܘ

 مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبيلا ةسادق لفتحا

 ناك لا
 نع راتسلا ةحازإ ةلفح تحتتفا oo pe ةيداحلا ةعاسلا يفو

 ةنراطملا روضحو هتسادق ةسائرب cS gl مارفأ كريرطبلل يفصنلا لاثمتلا

 روضحبو ةوعدلا بحاص صمح نارطمو ةيالقلا نارطمو بلح نارطم

 فزع دعبو ءريفغ عمجو ةينيدو ةيمسر تايصخشو صمح ظفاحم

 الهش قحسا روتكدلا اهفيرع ةلفحلا حتتفا يروهمجلا ديشنلا ىقيسوملا

 سيئر مث صمح ظفاحم مث كريرطبلا ܬ ܝܚ( ܠܦ ملكت هدعبو ةبسانم ةملكب

125 
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 عم ةلفحلا تماد دقو ¢ aleatls ةصاغ ةسينكلا تناكو coy ST نينارطم

 اذع ام ةينفرألا ةغللاب اهلكو ةمظنم تناكو tle Ls ثالث وحن سادقلا

 .اضيأ ةيبرعلل مجرت يذلا ليجنالا لصف

 \ 4 ܘ 4 لوألا نيرشت ¥ ܘ

 ليشيم بألا امهعمو Ld LS نمرآلل BEY جروج نارطملاو نايناطب
 ةبحم لكب امهتلبقتساف سمأ ةماسرلا ةلفح يروضح ىلع نيركاش نوسح

 .هشاشبو
 | 4 ܘ 4 لوألا نيرشت 5

 يف كلذدو كيلوثاكلا نايرسلل بلح ةينارطم يف ةرايزلا امهل تعجرو
 | 80 709 7 ܙ,

  VVܘ ¶ لوألا نيرشت 4 )

 ديسلا ينوكسملا كريرطبلا ةسادق هقيرط يف لوبناتسا نم لصو

 هلوصو دنع ةطحملا يف هلابقتسا يف تكرتشاف cag LI ساروغانيلا

 يف ءاعدلا ةالص يتلم ءانبأ نم قيرف عم مويلا ترضحو ءراطقلاب

 .ةينارطملا راد يف هتسادق ىلع مالسلاو «مورلا ةيئاردتاك
  VAىناثلا نيرشت ١559 ܣ
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 قشمد ىلإ هلقن ررقو هبلطل ءاضعألا عاصنا كلذ ىلع ارصم هآر املو

 ةسادق ةيلوؤسم ىلع كلذو .رولك ناج فاكنتساو بلح نارطم ةضراعمب

 نأ نود ؛ءكلذ ريغو ءاشنإلاو سيسأتلا Shits وه لومينم يذلا كريرطبلا

 .ائيش تايشربألا فلكي

 .مهدالب ىلا صمح نويناملعلا ءاضعألا رداغ

SA4 ܘ 4 لوألا نيرشت  | 

 ليئاخيم رام ةسينك يف نيدرام نارطم ةفاين يهلإلا سادقلاب لفتحا
‘oc 

 ةسادق ةسائرو ةنراطم ةسمخ روضحب سدقملا عمجملا دقع

 سلجم ليكشتل يعسلل سدقلل نيدرام نارطم دافيإ رقأ ةسلج كريرطبلا

Y bad LS, - dus andl 957نع لق  gph BOE 
 ١١ لوألا نيرشت 1404

Cra)ماعلا يلملا سلجملاو سدقملا عمجملا ءاهنإ نم صمح نم  

 ةريزجلا نارطم ةفاين ةكسحلا ىلإ اضيأ هقيرط يف يعم ناكو «هترود

 .ازيزع ةينارطملا يف افيض لزنو ؛هصاوق عم هترايس يف تارفلاو

 ١ 4 ܘ 4 لوألا نيرشت "١

 ¦ ىلوألا سادقلا دعب تهجوت ch BIS نمرألا ةفئاط ةوعدل ةيبلت

 نيتاللا ةسينك ىلإ يكلم ليئاربج سقلاو سلوب مارفأ نابرلا يعمو

 انارطم قئال جروج ةدايس ةماسر ةنراطملا نم رضح نم عم ترضحو

 هعمو نايناطب نارطملا همسر دقو «بلحب كيلوثاك نمرألا ةفئاط ىلع

TE. 



 \) ¶ ܘ 4 _

 ) 4 ܘ 4 لوألا نيرشت £

 سلجملا ماظنب يلخادلا ماظنلل عورشم عضو ةنجل تسنأتسا

 يلخاد ماظن عورشمل ةريثك داوم هنم تذختا .هتسرد نا دعبو «يباينلا

 .ماعلا يلملا سلجملل

 \ 4 هو لوألا ܦ

 .يلخادلا ماظنلل ةمزاللا داوملا ثحبت ةنجللا !La مويلا تلصاو

 ١ 8 لوألا نيرشت 4

43:0 a 

 رخآو رهظلا دعبو رهظلا لبق ةسلج ماعلا يلملا سلجملا دقع

 .يلخادلا ماظنلا

 .ءرهظلا لبق نم ةرشاعلا ةعاسلا يف ةسلج ماعلا يلملا سلجملا دفع

 عيدو ديسلا «هتلاقتسا مدق يذلا اياده نانوي ديسلا نم الدب بلح نم ءاجو
 ܗ

 .بلح ةيشربأل يلملا سلجملا لبق نم انيعم حالش

 دعب ةسلج يف هداوم ةشقانمل هنم Land ءاضعألا ضعبل يطعأو «ةنيعملا

 يف مويلا اذه يف لب ال ءاهضعب ليدعت دعب داوملا ترقأ يتلا مويلا رهظ

 قل
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 هرق ليشيم مهو صمح وبودنمو ءرولك ناجو اياده نانوي امهو بلح

 قحسا ديعس :مهو ةيكريرطبلا وبودنمو ءاهزن ميعنو ليلخلا فسويو

 تناكو اصخش VY عيمجلا حبصأف ليوط ىسومو يشاب هرق فسويو
 .ةيشربأ ١١ ىلا هجوت نأ بجي ةوعدلا

 ) 4 ܦ 4 لوألا نيرشت ܝܐܝ

 3 ܝ Cal egal) Glo) Lyne 14 عملو

 ددعل ارظن ينوناقلا باصنلا لمتكي ملف TY اوحبصأ دقف ” مهددعو

 يكل ١1 ىنعأ فصنلا ددعلا نوكي نأ ىلع صني نوناقلاو VY نيرضاحلا

 ةيقبلا فسألا عم نكلو يضارتعا ناك كلذلف ؛ينوناقلا باصنلا لمتكي

 دقلف ىرخأ ةفلاخم ةفلاخملا هذه ىلا فضأ .؛باصنلا لامتكا ىلع اوقفاو

 اذه ىلإ فضأ ؛هسلجم نم اضيوعت لحي مل هتفاينو نيدرام نع ابودنم لبق
 عمجملا ةيوضع يف هل قح الو فلج سلوب نابرلا ةوعد يهو ةثلاث ةفلاخم

 .ماعلا يلملا سلجملا ةيوضع الو سدقملا
 1404 لوألا نيرشت "

 دقلف ةنراطملا امأ ءيريغ ضارتعالاب حصفي مل اذه لك يفو
 توريب نارطمو صمح نارطمو ةريزجلا نارطمو بلح نارطم :اوناك

 .نيدرام نارطمو
 ةسلجلا هذه يف نيعت .ءاعبرألا موي نم ٠١ ةعاسلا ةمداقلا ةسلجلا

 فسويو ليوط ىسومو بلح نارطم :اهماوق يلخادلا ماظنلا عضول ةنجل

 يلخاد ماظنب سمأ تفنأتساو ةنجللا تعمتجاف .هرق ليشيمو يشاب هرق
 .دعب Usd لمعن aly «يباينلا سلجملل
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 مسترملا كياح نوطنأ سويسينويد رام ةدايس بلح ىلإ لصو
 بهارلاو مارفأ نابرلا يعمو تهجوتو «بلحب كيلوثاكلا نايرسلل اديدج
 ةسداسلا ةعاسلا يف بلحب مهتسينك يف هلابقتسا لفح يف كارتشالل قحسا

eis eal, 

rr4 ܬ ¶ با  ( 

 تيد )ܟ نارطم انحوي سونيسكليف رام ةفاين نيدرام نم لصو

er 83 (397 ees3  

Joli 754 ܘ 4  ( 

 يهلإلا سادقلاب نيدرام نارطم انحوي سونيسكليف رام ةفاين لفتحا

 .ءارق ةسمامش هعست يروضحب مسرو
 ٠ لوليأ 1404

 نيدرامو ܘ ܙܢ jall انارطمو انأ %1 ةعياسلا ةعاسلا بلح انكرت

 داعلا (!aclu يف صمح > انلصوو ةريزجلا نارطم ةرايس يف

 ةيبلت هذه انترايز و «كريرطبلا انديس انلوصو روف انرزو ءابيرقت فصنلاو

 .ماعلا يلملا سلجملا تاسلج روضحل هتسادق ةوعدل

 ١ لوألا نيرشت 1404

 : 0005 0 ءريللا Goad 5 ماعلا 5 )5 هلع
 «باصنلا لامتكا مدعب Le Ls تضر رتعا دقو coi gill) باصنلا لامتكا لوح

 ةداسلا مهو ةريزجلا وبودنم اهرضحو Said) رهظلا دعب ةسلجلا تئجرأو

 وبودنمو ءسقلا بوقعيو ܝܘܕ( ܟܕ( ܨܕ ناتسرهش فيفعو رفس حيسملا دبع
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 ةسادق هرشن يذلا يساسألا اننوناق نم ةخسن ّيلإ تلصو مويلا

 .مويلا ذنم اذفان حبصأف كريرطبلا

 1404 زومت 5

 ةيبرعلا ةيروهمجلا يميلقا يف يموقلا داحتالا تاباختنا مويلا ىرج
 ناكو ؛عارتقالل قيدانص ةسمخ وأ ةعبرأ ناك ةينارطملا راد يفو «ةدحتملا

by ol 8S alan!اهعباوتو ريبك يوطع ةقطنم يف انتلم ءانبأ نم زاف  

 عيدو ءاهعباوتو ةيزيزعلا ةفطنم يفو )ܠܥ دوبعو رازاع جروج نيديسلا

 .لازغ تكوشو رولك ناجو حالش
 | 4 ܬ 4 زومت /

 1:13: 3: £ ܒ ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةبسانمب صمحب رانزلا al ةسينك ةرايزل نينمؤملا هيف وعدي ايكريرطب
 يف دوجوملا cl rll رانز نم كارربتللو اهئاشنإ ىلع ةنس /) ¶ ܀ ܀ / رورم

 .ةسينكلا

 ) 4 ܘ 4 با

 الإ فسألا عم رضحي ملو بلحب نييلملا نيسلجملل ةسلج تدقع
 cal pal رام ةسينك سلجم نم ةتسو سجرج رام ةسينك سلجم نم ةثالث
 .ينوناقلا باصنلا لمتكي ملو

 ةسادق هل حمس نأ دعب صمح نم سلوب مارفأ نابرلا داع
 هقيرط يف هعم داع امك ءىرخأ ةنس مارفأ رام ܬܝܢ ܨܠܘ ةرادإب كريرطبلا

 .اضيأ ةنس ةدمل ةكسحلا يف انتسردم ةرادإل اكاس قحسا بهارلا

 ) 4 ܘ ¶ با ١"



1404 

 نع يراذتعا مغرو «يتئنهتل نينمؤملا نم قيرف علط سادقلا ܠܫܢ ܕ
 .يتدياعمل نيملسمو نييحيسم نم باحصألا ضعب ele ةدياعملا لوبق

 gt يف مهي تيحرت
 ١9589 رايأ *

 يح يف نايرسلل ءابهشلا يدان نيب مدفلا ةرك ةارابم ةرضح

 ةينامثب نمرألا يدان زافف ءبلحب نمرألل ديدجلا دهعلا يدان نيبو نايرسلا

t١ ܘ 4 رايأ  

stܐܚ  acةنماثلا  Abeتعمتسا موي ويلا ءاسم نم عبرلاو  iةرضاحم ܨ  

 TT سو a La Lal ل SN راد يف ةميق

 .عادبالا لك عدبا دقو ܕ ܝ( ܝܚ

Ui ry4 ܘ 4  \ 

 ةرضح co all لالج ديسلا ةينطولا ةبتكملا ريدم عم مويلا ينراز

 هتيدهأو «ةيدو ةرايز سمأ ةرضاحملا ىقلأ يذلا ةرهز وبأ لضافلا خيشلا

 .روثنملا ؤلؤللا باتك
 نم برقلاب ةيعرشلا ةيوناثلا Sa يف ةرضاحم ىلإ ابضيأ تعمتنا

 يمالسالا عيرشتلا اهعوضوم هالعأ روكذملا خيشلا ةرضح اهاقلأ ءيارسلا

 .ةميق تناكو

 ١ ه8 رايأ ¥ ¥

 ¥ ¥ ܘ



 ܙ 4 ܬ ¶ _

 ىلع يلصوملا دواد ناميلس بويأ ليلكا ةنماثلا ةعاسلا يف تدقع

 .مارفأر ام ةسينك يف كلذو ءبلح نم ةينايرسلا سقلا وكلم نيرام
YA1404 ىناثلا نوناك  

 يف ةرم لوأل دا Age ايلين لابتي ܨܠܝܐ انيأرو مويلا ܫ ܒ

 .راطمألا ةردن نع Dat ܐܠܐ لزني ةنسلا هذه

 ) 4 ܘ 4 طابش ) ܘ

 ae) رامو مارفأ رام يتسينكل نييلملا نيسلجملا توعد

 ةلاسرلا نومضم انثحب ءاصخش /TT/ وحن مهددع ناكو رضح نم رضحف
 عمجملا تاسلج روضحل نييناملع نيصخش باختنا صوصخب ةيكريرطبلا
 .ماعلا يلملا سلجملل ةحئال ميظنتو 1404 ناريزح يف سدقملا

 ٠ ܬ ¶ طابش 4 )

 اهعباوتو توريبل انارطم توريب يف يواجج مانهب نابرلا مسترا
aulثلاثلا بوقعي كريرطبلا ةسادق دي عضوب كلذو «مانهب سويسينويد  
 انا 1: 995 57

 | 4 ܘ 4 راذآ ١

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ّܠܸܢ̣ܥܘܠ) حصفلا ديع

Cilia , al yalديعلاب بعشلا . 

 يف سادقلا نم انيهتناو ةسماخلا ةعاسلا مامت يف ةالصلا انأدب انكو

 ¥ ¥ ܨ
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 يف سود اشاب قيفوت نب ليمإ ديس > رهظلا دعب اندع مث |

 .مرهلا يف
 ضعبو ةزيجلا نارطمو ماقممئاقلاو موقلا ةيلع نم كانه ناكو

 .ةسينكلا ىلإ انعجر ياشلا ةلفح دعبو ةنهكلا

 ١959 يناثلا نوناك ܪ

 ىكز نابرلاو ليئومص صمتقلا انعمو ابانرب نارطملاو انأ ترز
 .يناريد فسوي سقلا بألا

 .ةرهاقلا انترداغم ةبسانمب انئامسأ ليجستل ةبقلا رصقل Liga gi مث

 سلجملا نم ةوعدب سكذوثرألا طابقألا ةيكريرطب انرز ةدحاولا يف
ball ballماتستاكلا ܝ  plaبكري  

 ءعءادغلا - تايصخشلا نم /٠١/ وحنو نيماينب نارطملاو سينويا نارطملاو

 .غيلب باطخب انديس هيلع درو ماقم مئاقلا نع ةباين Libs مهدحأ ىقلأو
 ةثلاثلا ةعاسلا يف ةرئاطلا انبكر ثيح راطملا ىلإ انهجوت ءادغلا دعبو

 .نيملاس فصنلاو ةسماخلا يف قشمد ىلإ انلصوو .فصنلاو

  VVܘ 4 يناثلا نوناك 4 )

 ينثأ يننإو lap ةعتمم تناك دقو «ةرهاقلا ىلإ ةلحرلا هذه ىلع هلل دمحلاو

 :ةيطبقلا ةلملا ىلعو ءيرصملا رطقلا يف ةلملا ءانبأ ىلع ءانثلا ليزج

 .يدسجلاو يحورلا قيفوتلاب مهعيمجل ايعاد



  4ܬ 4 ١

 ىلإ ةوعدب انهجوتو ܙ co ܬܐܠ ىلإ رهظلا دعب اندع مث ءبطخلا تلدوبت ثيح

 تناكو ءاسملا ةالص انيلص ثيح اربشب شويجلاب سجرج رام ةسينك

 ىلإ انهجوت ةلدابتملا بطخلا ءاقلإو ةالصلا دعبو .نينمؤملاب ةصاغ ةسينكلا

 بهذ مث .نيفوفكملا رونلا ءانبأ اجلم ىلإ مث cola أجلمو نينبلا ܒܠܘ

 ريتركس سراف ريشب ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط لوانت ىلإ هتيشاحو هتسادق

 ثيح cilia ليئربك سقلا ةقيقش راد ىلإ تهجوت انأو .يملعلا عمجملا

 ءاضيأ هتدلاوو بيبح ناكو هرهصو مهتلئاعو ةثالثلا هتوخأبو هب تعمتجا

 .لينربك سفلل قيفر نهاكو
 ١555 يناثلا Gils ܠ £

 ةفاينل ةعباتلا سجرج رام ةسينك يف كريرطبلا ةسادق لفتحا

 سادق ةلدب ابانرب نارطملاو انأ تسبلأ دقو ؛ةزيجلا نارطم سينويا رام

 انديس ظعوو ٠غ ; 38 نادت هتسادقب ةسينكلا تلفتحاو .طابقألاب ةصاخ

 .سينويا نارطملاو
 «؛قانشاطلا بزحل عباتلا ينمرألا يدانلا يف ءادغلا ماعط انلوانت

 .ةبيطلا تاملكلا تلدوبتو

 اولفتحا ءاربش يف طابقألل ( متيم ) ءارذعلا تيب يف ةلفح انرضح

 .ةيبيحرتلا تاملكلا تلدوبتو ءانديس ةسادقب

 .يلفروألا يتايح جروج ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت

 ١5559 يناثلا نوناك ¥ ܘ

 وحن ةرهافلا نع دعبيو Ob pall ريد ىلإ انديس هقفرب مويلا انبهذ
 نم ريدلا يف انلبقتساو !LLY ءابألا ضعب انتقفرب ناكو .رتموليك ةتس

 ¥ < ܙ



 ه١96

 يكيريتكالا age كري pal Laka راز y thal$ ةعاسلا ىف

 تيقلأو ةوافحب لبقتساو هعم ناك نم عم هعم تنكو ةرهاقلاب طابقألل

 .اضيأ وه بطخو بطخلا

 راطيبلا نيدلا حالص داشرإلاو ةيبرتلا ريزو ةدايسل ةرايزلا در مث
 .هناويد يف

 صمقلا بألا انرز مث ءنوراه جروج راد يف ءادغلا انلوانت مث

 .بطخلا تيقلأو ةزيجلا نارطم رضح Cus سلوب ليربغ
 هيخأو بحاص ميلس بيبح ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت مث

 .دحالا دبع

  VYܘ 4 ىناثلا نوناك ١5

 col 0 ةسينك Ci ىهلإلا 3 5
 te سا ران وت > WY gst سرر

 اك ܕܢ .سايردنا ee wet ane gle ةسينكلا يف ¿ ! ܠܬܢ ماعط انلوانت

 يزمر لامك روتكدلا يزكرملا نيومتلا ريزول ةرايزلا انديس در

 يروكابلاو ةزيجلا نارطمو يكريرطبلا مافم مئافلا تيب يف ناكو ءونيتسا
 .طابقألا ةنخارا نم قيرفو

ea olg 3 64 ge dye 
 ¥ ¥  plsܘ 4 ىناثلا 4 ١

 :ةرايسلاب ةعاس دعبت يهو قيزاقزلا ةيريدم ةرايزب هتسادق ماق

 يف انلزنو ءولوصعب ميركو ةبابك كاجو ليما تويب ةثالث كانه انل دجويو
 مهتسينك يف طابقألل ةرايزلا انيدر مث ءءادغلا ماعط انلوانت Cus كاج تيب

 ¥ ¥ ܙ
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 ضعب els ge ىلع ةصاخ ةروصب انجرفتو ؛ينطولا فحتملا انرز
 .تاكلملاو كولملا

 دبع لامج سيئرلا ةدايس رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف انرز

 بلح نارطم انأ هتسادق ةقفرب ناكو «ةقيقد 45 ةرايزلا تمادو ءرصانلا

 .حون نابرلاو ىكز نابرلاو ابانرب نارطملاو
 .وكيلج هللا قزرو هللا دبع نيديسلا راد يف ءادغلا ماعط انلوانت

 ةسادقل ةيباطخ ةلفح تميقأ ثيح دحألا سرادمو يطبقلا دهعملا انرز
 .اضيأ Dose اباطخ هتسادق اهيف ىقلأ ءكريرطبلا

 ميلس انح يزوف يماحملا ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت

 .يطبقلا

 ٠ ܘ ¶ ىناثلا نوتاك 4 )

 نيومتلا ريزو ونيتسا يزمر لامك ةدايس كريرطبلا ܬܝܚܐ ܠܦ راز

 قئاقد عضب دعبو ةهيطبفلا ةيريخلا ةيعمجلا سيئر ... زيزع هعمو يزكرملا
 ىف ءادبعلا ماع 1313 co ܒ نا ربط سنا وو انينألا daly Lal لضو

 ةسينك ةبحملا ةيعمج نم ةوعدب هتسادق راز ةعبارلا ةعاسلا يف ؛ةسينكلا
 ةيحورلا ديشانألاب افيطل الابقتسا لبقتساو ةبحملا ةيعمجل ةدئاعلا كالملا

Gusبطخ مث ءاغيلب ايلاجترا اباطخ ينايرسلا ليئومص صمقلا بألا ىقلأ  
 انلوانت ءياش ةلفح تميقأ ثيح ةبحملا تيب ىلإ انلقتنا مث ءاضيأ هتسادق

 سيمأ ريمس ليتوا يف يروقابلا فاقوألا ريزو ةدئام ىلع ءاشعلا ماعط

 ريزوو حون نابرلاو ىكز نابرلاو ابانرب نارطملاو انأو هتسادق اهرضح

 .يرصملا ميلقالل يديفنتلا سلجملا سيئرو نيومتلا
 ١ يناثلا نوناك ١559

YY. 



 | 4 ܘ 4 _

 ماعط انلوانت مث aie برقلاب هل رصقو يلع دمحم عماج انرز كلذ لبقو

la st ¢ Lislريزع ديسلا  ere 

 1494 يناثلا نوناك ) ܘ

 يبغز سايلا نارطملا ةدايس اهيفو كيلوثاكلا مورلا ةينارطم انرز
 يف ءادغلا ماعط انلوانتو .كامسألا dias انرز مث .ادج قالخألا تمد لجر

 روتكدلا انرز مث انررسو ةيريخلا رطانفلا ىلإ انجرخ رهظلا دعبو ؛«ةسينكلا
 ;(3 ܠܟ

 .ىسيع سجرج بيبح ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت

 ١9519 يناثلا نوتاك )

 ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 طابقألاو نايرسلا نم ريبك روهمجب ةصاغ ةسينكلا تناكو ةرهاقلا يف

 صمتقلا بألا ىقلأ ةسينكلا ةحاب يفو سادقلا دعبو «ةنهكلا ضعب مهنيبو

 .ركشلاب تلبوق ةيبلق ةيفطاع هملك سلوب لايربغ
VA١5595 يناثلا نوتاك  

 فاقوألا ريزو يروحشلا نسح دمحأ ةدايس كريرطبلا ةسادق راز

 .يزكرملا داشرإلاو AB ريزو راطيبلا حالص ةدايسو يزكرملا

 رصق اعم انرز مث «ينايرسلا ليئومص Geel بألا هراز مث

 .هبناجب يبرحلا فحتملاو نيدبع
 ١5514 يناثلا نوناك 14



  4ܘ |١

 هترايز يف كريرطبلا Lape ةقفارمل قشمد ىلإ انهجوت رهظلا دعب

 .بيده ىسوم صاوقلاو ابانرب نارطملاو Ul all ىلإ
 1404 يناثلا نوناك 4

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ابانرب نارطملا ةفاين لفتحا
 يف ةرهافلا ىلإ قشمد هتسادق رداغو روطفلا انلوانت سادفلا دعبو «قشمدب

 نارطمو بلح نارطم هقفاري ناكو تاكرحم ةعبرأ يذ ةيرصم ةرئاط

 يف راطملا انكرت ءبيده ىسوم صاوفلاو ىكز نابرلا ريتركسلاو صمح
 الإ 5050 يناثلا 509 ىف ةرهاقلا 7 Uta ce gel ةعابلا

 ةزيجلا نارطمو ةلملا ءانبأو اباش حون نابرلا انراظتناب ناكو قئاقد رشع
 ةرايسلا انبكر ةريصق ةحارتسا دعبو «هتنهك ضعبو سكذوثرألا طابقألل
 col pial ةديسلا مساب انتسينك ثيح ¥) مقر ةرمغ ةرطنق ىلإ انلصوف

 ايمي 8 30 ` -

 ١ ܘ ¶ يناثلا نوناك 4 )

 هسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ܨ ܨ ܠ! ةكربل ءارذعلا ديع

 دعبو ءءاسنو Sey نم صاخشا dares نولصملا ناكو «ةرهاقلاب ءارذعلا

 ىلع انجرعو كيلوثاكلا نايرسلا ةينارطمل ةرايزلا ܠ ܠ انهجوت سادقلا
IG Un 7 3 55 0 9 *ةسرلكلا  

¥ ¥ ^ 



 | 4 ܬܘ

 ايز اطيلش كريرطبلا ةسادق مسر مويلا يليجر وبأ عبارلا سويسودويت
 .انيلإ مامضنالل مهبلط ىلع ءانب ةرطاسنلا نم قيرفل انارطم

 ١55/7 ىناثلا نيرشت ¥ ܙ

 مارفا رام يتسينكل نييلملا نيسلجملا سيئر يبئان يجمامح جروجو رفصا

 .سجرج رامو
 ١95/8 لوألا نوناك 5

17 



 \ 4 ܘ

 .سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 Cassa ll لبق نه ةغلاب ةوافحب لبقتساو ةبطخ ىقلأ دقو

 VASA يناثلا نيرشت 4

 حيسملا دبع ديسلا راد يف كريرطبلا ةسادق عم ءاشعلا ماعط لوانت

 /١55 يناثلا نيرشت ٠

 ABH ةطحملا تارفلا ÷ ܕ ܝܚܘ ةرايزل كريرطبلا ةسادق انذخأ

 ماعلا ريدملا يسدقلا كب ردان انلبقتسا دقو ءاهجولا نم قيرف انقفاري ناكو

 ةيفصت ةيفيكو ةطحملا ماسقأ لك كريرطبلا ةسادقل نيبو ءاهتاذ ةطحملا يف

 لمعم ىلإ انهجوت اهنمو هينارطملا ىلإ اندع ةعاس دعبو ءاهمييقتو هايملا

 .ومدأ بيجن ذاتسألا اهريدم انلبقتسا ثيح ( قرشلا ) ةريبلا

 ةسادق عم اياده نانوي ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط انلوانت

 .كريرطبلا

VACA يناثلا نيرشت ١١ 

 كريرطبلا ةسادق داع مويلا حابص نم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 ىلإ تارايس رشع يف ءاهجولا ضعب عم هتعدو دقو ءصمح ىلإ هتيشاحو
Gbةيالسلا .هتقفار: لمعلا : 

 ١55/7 يناثلا نيرشت ) ¥



 \ 4 ܘ (

 نيمأ ءاوللا ةيلامشلا ةقطنملا رمآو لداع يريم مدقملا ظفاحملا راز
 راد يف .ءكريرطبلا ةسادق يلايكلا يلع دمحم ةيدلبلا سيئرو ءفاسع وبأ

 .ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف كلذو ةينارطملا
V4oA ىناثلا نيرشت Y 

 Aah سيئر ىلإو ةقيقشلا فئاوطلا ءاسؤرل ةرايزلا هتسادق عّجر
 ةيلاتلا مايألا يف كلذو .ةقيقشلا فئاوطلا ءانبأ نم ةيصخش ١١ وحن ܢܨ ܕ

 elise سيمخلا ىتح

 وردب زيزع ديسلا ةدئام ىلع ءاشعلا ماعط ܘܫܘ نمو هتسادق لوانت

 .هتيب يف

 ١95/8 ىناثلا نيرشت £

  Jtرفصأ دوعسم ديسلا راد يف ءاشعلا ماعط هتسادق .

 ١55/8 ىناثلا نيرشت 5

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مارفأ سق يكلم يروخلا لفتحا

 ىلإ ادئاع بلح كريرطبلا ةسادق رداغ احابص ةنماثلا ةعاسلا يفو .مارفأ

 هتقفار JU مويلا يف دوعيو ܘܠܢ ܠܥܢܐ ليئاخيم رام ةسينك نشديل صمح

 .ةمالسلا

 ١95/8 ىناثلا نيرشت ¥

 ¥ ¥ ܘ



 ܘ 4 ١

 دقف ؛ىلوألا هترايز بلح ىلإ كريرطبلا ةسادق ةرايز ةبسانمب
 ل Seen ie lhe لسن ناك نإ تيب

 ةباين يعابس ناورم دئارلا هلبقتسا ثيح ناكريمألا ةيلك ىلإ اهنمو لسعلا

 «تارايسلا ةهيفب هدعب اذكهو «يعابس ناورم هنيمي نعو ةفوشكم ةرايس

 «يضفلاو all نيريبكلا نيبيلصلا يلماح فاشكلل بيج ةرايس مهمدقتي

 تاجارد نيبكار نييطرش ةمدقملا يفو تاجاردلا وبكار كريرطبلاب طاحيو

 ١“ لوألا نيرشت ¢ 4 |

 هيئافطالا dal ىلإ هتسادق بكوم لصو عئار لابقتساب اذكهو

 ةموكحلل اعدو هللا ركش ثيح ةسينكلا ىلإ عئار لكشب لصوو لجرت ثيح
 قفاري ناكو «يناتحتلا نولاصلا يف نيتئنهملا لبقتساو SL سيئرلو

 سفقلاو ىكز بألا هريتركسو ابانرب سويطالم نارطملا ةدايس هتسادق

 .ريفوشلاو صاوفلاو لمشم ناميلس
 .ةقطنملا ܡܘ ܨܕ ظفاحملا هتسادق راز

 يف كريرطبلا ةسادق ةيدلبلا سيئرو ةقطنملا رمأو ظفاحملا راز

 .ءاسم ةسداسلا ةعاسلا

 ١ ܘ ىناثلا نيرشت ¶ |

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ܐܬܝܝ
 ١ 4 ܘ يناثلا ܢܡ ܝܝܐ

¥ 1 £ 



( 4 0) _ 

 سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ةغيلب ةظع هتسادق ىقلأو ابانرب سويطالم نارطملا هنواع دقو ءقشمدب

 Lin سادقلا رضح دقو «ةيمسرلا طاسوألا يف ليمج عقو اهل ناك ةيسايس

 هتسادق هجوت سادقلا دعبو «ةيروهمجلا سيئر يبئان نع ابودنم كلام كب

 مركأ ذاتسألا سيئرلا يبئان رازف يروهمجلا رصقلا ىلإ يمسر بكوم يف
 سيئرلا ابئان راز فصنلاو ةدحاولا يفو ءيلسعلا يربصو يناروحلا

 .ةينارطملا يف هتسادق

 ١" ܘ لوليأ 4 |

 سيئر بئان يلسعلا يربص ذاتسألا ةدئام ىلع ءادغلا ماعط انلوانت

 فرش ىلع تميقأ يتلا ةبدأملا رضح دقو ءرصقلا يف كلذو ةيروهمجلا

 I تنكو ܘ pe ܕ ءارزوو نيد لاجر نم اوعدم ١7 وحن كريرطبلا ةسادق

 .هتسادق Aad pp ىكز نابرلاو ابانرب نارطملاو
 \ 4 ܬ لوليأ ' 

 .ةرماعلا هراد يف يلتوقلا يركش ديسلا كريرطبلا ةسادق عم ترز
 .تايصخشلا ضعب انرز امك

 | 4 ܬ( لوليأ ¥

 ابابلا حور نع بلحب نيتاللا ةسينك يف ميقأ يذلا سادقلا انرضح

 ىفوتملا ابابلا ةايح افصاو ةملكلا ةنراوملا نارطم ىقلأو «سادقلاب لفتحي

 :ةيجراخلا

  VYܘ( لوألا نيرشت 4 )



 | 4 ܘ( _

 دنع هتسادق لابقتسا يف تكرتشا اليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو

 .هلل دمحلاو املاس لصو اذكهو

 V4oA بأ ) ܪ

 :ةرئاطلاب قشمد وحن نيهجتم مارفأ نابرلا يعمو بلح تكرت
 ؛يندملا بلح راطم نم ءرهظلا دعب عبرلاو ةيناثلا هعاسلا يف بلح انرداغف

 ةرئاطلا تلزنأ ثيح «ةيقذاللا راطم يف انلزن «ةعاس وحن انعطق نأ دعبو

 انلصو اذكهو ؛ةعاس عبر دعب تعلقأ مث ءمهريغ تذخأو ܢܢܐ ܠ ضعب

 ءاعبط ةسينكلا يف انلزنو ءفصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ءقشمد ىلإ مالسب
Ss Saisام ` هءاسنلا  age 5 pialادرس  Beleموحرملا ربق  

438 dines ST Sloe acl SEs د ىلإ اصيصخ انئج يذلا يقج دارم 

140A Gl "٠ 

 نارطملا SUIS go Ged ىلإ هترايز يف كريرطبلا ةسادق تففار

 دعب ةيناثلا ةعاسلا يف بكوملا كرحتف ءسوريلكالا نم قيرفو ابانرب
 ءانراظتناب بعشلا ناك ثيح انسلجو اتسرح قرفم ىلا انلصوف .ءرهظلا

 سيئر يبئان نع بودنم كلام كب انح ناديسلا ناك قشمد لخدم يفو

 فئاوطلا يلثممو ماعلا نمألاو ةطرشلا ريدم ينوليب كب reals ةيروهمجلا

 ىلإ بكوملا هجوتف «هتسادق لابقتسا يف نيلهألا نم ريبك قيرفو ةيحيسملا

 لابقتسالا ناكو ؛ةسينكلا ىلإ اهنمو اموت باب ةحاس يف هتسادق لجرت ثيح

 عيمجلا علط اهدعبو ءركشلا ةملك ىقلأ ةسينكلا يفو laos ادج الفاح

 .هتسادق ىلع مالسلل نولاصلل
 ٠  Sollܬ 4 \



 | 4 ܘ (

 يف سكذوثرألا مورلل سوردنسكلأ كريرطبلا يفوت مويلا اذه يف

VV4 ܘ ناريزح  ( 

 سويسيبويدو ساويئاطسيوأ erp li ةنراطملا نحل صمح انرداغ

 انيلحو انسلجو «نيملاس اهيلإ انلصوف ءقشمد ىلإ نيهجوتم سويطالمو

 يبلحلا داؤفو ct gall» يركش ةماخفو يناروحلا مركأ ةيروهمجلا بئانو

 !SI SY مورلا ةسينكو ةيكريرطبلا ىلإ انهجوت رهظلا دعبو
 ١958 ناريزح ١

 سادقلا ةينايرسلا ةسينكلا نع دفوك ةثالثلا ةنراطملا نحن انرضح

 كريرطبلا موحرملا حور نع ةيميرملا ةسينكلا يف زانجلا ةلفحو
 .سكذوثرألا مورلل ثلاثلا سوردنسكلأ

TY4 ܬ ^ ناريزح  \ 

 انديس نأ تملعو ابانرب سويطالم نارطملا ةدايس يب لصتا

 ءيجملا دصقيو ةلحز يف وهو توريب ىلإ نيموي ذنم لصو كريرطبلا
 يف هتسادق عم ايفتاه تلصتا نأ دعبو كلذل .ماشلا قيرط نع صمح ىلإ

 بلك eal انلصوو ةرايسلا 5 .هلحز



 \ 4 ܘ _

 مارفأ كريرطبلا انديس موحرملل ةنسلا زانجب بيهم لكشب انلفتحا

 نارطملا هنواعي يهلإلا سادقلا سقايرق نارطملا ةفاين لفتحا دقو ءموصرب
 زانجلاو سادقلا لقنت ةيروسلا ةعاذإلا تناكو ءاضيأ ةملك ىقلأ يذلا ابانرب

 ايرس يلامشلا حبذملا ىلع اضيأ سادقلاب تلفتحا دقف انأ امأ ءاهتاجوم ىلع

 .نييوعدملاو نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناك دقو «زانجلا ياسح تأرقو

 روضحل هنع ةيروهمجلا سيئر بئان يناروحلا مركأ ذاتسألا يناتأ دقو

 .صمح ظفاحم زانجلا

 .هنيعبرأو موحرملا زانج مليف ضرع يلوغير امنيس يف انرضح
 .رفصا تيب ةصاخ وهو

 VASA ناريزح \ ܘ

 سقايرق نارطملا ةقفرب نيترايس ىلع ددص ىلإ انهجوت رهظلا دعب

 لهأ انلبقتساو ... و شولق فسوي سقلاو رزاع يروخلا انقفاري ءابانربو
 رام ةسينك يف مث سردات رام ةسينك ىف الوأ انلزنو Sais yee ددص

 VACA ناريزح 71

 نمو ءاهيف انرطفو ܨܚ ܐܵܢ رام ةسينك يف انسلج حابصلا اذه يف
 «ليلجلا فسوي ديسلا دنع انيدغتو ءاهيف ةديدجلا sliall ىلا انهجوت كانه

 اهلهأ أنهو اهيف هللا كراب oo poke راجشأ نم ةانقلا يف هاندهاش امل انررسو

 الفاح الابقتسا اهلهأ انلبقتسا ثيح ءرفحلا ىلإ انهجوت رهظلا دعبو .اهب
 .اهيف انمنو موصرب رام ةسينك يف انلزنو ءاضيأ

YY. 



 ) 4 ܘ _

 لبفتسا ثيح قرابش هيانب ىلإ موصرب سفقلا يعمو تهجوتف

Galtgalنم هتاليس ىلإ 5 ܣ `  BFR 
 .هعم نمبو هب نيبحرم هيلع انملسو ؛ريهامجلا

Nat 54 ܘ  \ 

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ء.حصفلا سيمخ

 ةعاسلا يفو .لوسغلا سقطب تلفتحا ةعبارلا ةعاسلا يفو .بعشلا تظعوو

 سقطب اضيأ تلفتحاو نايرسلا يف سجرج رام ةسينك ىلإ تهجوت ةعباسلا
J panel 

 ) ¶ ܘ ^ ناسين ٠

 ظعوو ءرهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف كلذو مالالا ةعمجب انلفتحا

 .سلوب مارفأ نابرلا

 «ريثكلا يبعتل اضيأ سجرج رام ةسينك ىلإ باهذلا نم Sal ملو
 !dae gl هدحو ما رفأ نابرلا بهذف

 ١965/8 ناسين ١١

 بلحب مارفأ رام ةسينك يف لفتحأ «نايرسلا خيرات يف ةرم لوأل

 لاطو ةعساتلا يف يناثلاو ؛ةقيقد 45 وحن لاطو ةنماثلا يف لوألا «نيسادقب

 .عبرو ةعاس وحن زانجو ظعولا عم

 .نيريثك بلطل ةيبلت نيسادفلا انلمع
  Aܘ ناريزح 4 )

¥ }̇¶ 



 | 4 ܘ /

971 ates 
 ¥ ىناثلا نوناك ١55/8

 مورلا ةينارطم رهظلا دعب انديس عم اضيأ ترز مث ؛ءكريرطبلا ىلع

 نمرألا ةيكريرطب مث كيلوثاكلا نايرسلا ةيكريرطب مش سكذوثرألا
 يدحول انأ ترز مث ءابانرب سويطالم نارطملا اضيأ ناكو .ءسكذوثرألا

 تلوانتو ܙ ‹ ¥ shy يلفروالا رضخ سرطب راد ىسيع يروخلا يعمو

 .ضيبا سار جروج تيب يف ءاشعلا ماعط ىكز نابرلا يعمو
  Luarܬܘ ١9

 يف ةنراوملا ةيكريرطب رهظلا لبق كريرطبلا انديس عم ترز

SOSقباسلا ةينانبللا ةيروهمجلا سيئر يروخلا ةراشب خيشلا رادو » . 

 ريشب ىكز نابرلاو يواجج مانهب نابرلاو ابانرب نارطملاو انرهس

 .توريب يف سلوبو سرطب رام ةسينك ليكو ودبع انح ديسلا راد يف
 ) 4 ܬܘ طابش ܘ

 ١5 Lag لك دقعي نأ ررقتو «يتيشربأ يف ةنهكلل ًاعامتجا تدقع
 .رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا تبسلا موي اعامتجا

ial \4 ܘ  \ 

 ةرايز دعوم ناك رهظلا لبق فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 . رصانلا ديع Shes ةدايسل نيدلا لاجر

TAA 



 \ 4 ܘ

 روضحبو ides مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

EES Ps ae 

gate Bla 6 al > 

 :يئاهتلا لبقتل i حايزب انجرخ ةماسرلاو سادفلا

 \ 4 ܘ ىناثلا نوناك ܘ

 مارفأ رام ةسينك يف سادق لوأب ديدجلا موصرب سقلا لفتحا

 رام ةسينك يف يمسر سادق يناثب فسوي موصرب سفلا لفتحا

 .نولصملا اهل رس ةبيط ةملك ىقلأو مارفأ
 ١95/8 يناثلا نوناك )

 1 0 ± ܗ( ܣ ܪ

 رام ةيالقلا نارطمو بلح نارطم (ail «ةيمسر ةرايزل توريب ىلإ صمح
 سلبارط ىلإ لصوف ءصمح يف ءاهجولا نم تارايس تسو ءسويطالم
 ىتح رفسلا انلصاو مث ؛ةعامجلا انرزو «ةديدجلا ةسينكلا ىلع انجرفت ثيح



 ١ 4 ܘ ܙ

 ةريل /£ : ܘ/ هيلع ةيسابردلا ليوحت وردب زيزع ديسلا يلإ لسرأ
 ܠ نأ دعب ةريل /١15٠/ غلبمب ةميدقلا ةلايبمكلا ܨ داعأ امك ءةيروس

 ١و ܬ ¥ لوألا نوناك ٠



\QoVv 

Cys oll) Ldطابشت . 

 \ 4 ܘ لوألا نوناك ^

 انأ ةكسحلا انكرت مويلا حابص نم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف

 .ةعساتلا ةعاسلا مامت يف اهيلإ انلصوف بلح ىلإ اندعو ابانرب نارطملاو

 ةرثكل ارظن روزلا ريد ىتح نابش ةسمخ اهيف بيج ةرايس انتقفار دقو
 سايلا سقلا انقفار امك .ةدبعم ريغ ريدلل ةكسحلا نم قرطلاو لاحوألا

 .ريدلا ىتح سجرج
 ) 4 ܘ ¥ لوألا نوتاك ٠

 ىلع ةيفرشلا مسر ليزنتل هعم تثدحتو بلح ظفاحم يلاعم ترز

 ةيميكحتلا ةنجللا رارق نإ :باجأف ol pull يح يف انتلم ءانبأ نم قيرف
 .ادبأ هيلع ضارتعالا نكمي الو يعطق

VAܘ ¥ لوألا نوتاك  ¶ ( 

 ةيروس ةريل [Ove روعاسلا اموت نبا يموص ةطساوب تلسرأ

 غلبملا وهو ؛ةكسحلا ةسينك ىلع هباسح نم اهمسحيل رازاع كب جروج ىلإ

 .ةروكذملا ةسينكلل هب تعربت تنك يذلا
 ١و هال لوألا نوتاك 14

 يح نم نانا يعمو < la يف ايرمز كب نويل 11 ¬ ) )

 صوصخب هيأر ذخأل َّܨܼܥܘܬܘܥ ديجملا دبعو يلغوأ cle بوقعي نايرسلا
 .هيلع ضارتعالا نكمي الو يعطق هنا :باجأف aad pall مسر

 ¥ )ܒ



 ١ 4 ܘ ܙ

 انأدب اذكهو .هب ىفتحملا سقايرق نارطملا فقاوم ىلع thy عيمجلا اهيف

 رئاودلل تارايزلا ضعبب موقنو دغ دعبو ادغو مويلا نيئنهملا دوفو لبفتسن
 .تاوعد ةدع تيعدف ul Lal .مهريغو ةيمسرلا

  VVها/ ىناثلا نيرشت ١

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ابانرب سويطالم نارطملا ةفاين لفتحا

 .ةهسردملا ةنجل ةدئام ىلع روطفلا

 ) 4 ܘ ¥" لوألا نوناك ١

 .يلشماقلا ىلإ ( سويطالمو سويسينويدو سويثاطسوأ ) انهجوت
 بيهم يبعش لابقتساب ءاسم فصنلاو ةشثلاثلا ةعاسلا يف اهيلإ تلصوف

 ىلإ Galle ينيبيصنلا بوقعي رام ةسينك يف ركشلا ةالص ةيدأت دعبو ءمظنم
 ركشلا ةملك سويطالم رام ىقلأ دقو «نيئنهملا لابقتسال ةديدجلا ةينارطملا
 .ةسينكلا يف

 ) 4 ܘ ¥ لوألا نوناك ¥

 لفتحا امك ءتظعوو يلشماقلاب ءارذعلا ةسينك يف سادقلاب تلفتحا

 .ظعوو يلشماقلاب بوقعي رام ةسينك يف سادقلاب «LU نارطملا

 ضعب عربت دقو يلشمافلاب ةينارطملا نيشدت ةلفح انرضح

 اهنم ةيروس ةريل فلأ ) ¥ وحن هب اوعربت ام عومجم غلبف نيوعدملا
 .راجن رفصأ نم نيفلأو تاديسلا ةيعمج نم فالآ ¥



 | 4 ܘ ¥ _

 «نيدرام نارطم انحوي سونيسكليف رام ةفاين يهلإلا سادقلاب لفتحا

  VVܘ ¥ ىناثلا نيرشت 4 )

COUN 97 9 ` (50:00095 هعمو  spall 

 مث ةيروهمجلا سيئر اوراز ثيح قشمدب يروهمجلا رصقلا ابانربو

 اوداع مث ناكرألا سيئرف باونلا سيئرف ءارزولا سيئر ةرايزل اوهجوت

 ماسو ةيروهمجلا سيئر دلق ثيح .ءادغلا ماعط اولوانت ثيح رصقلل
 صمح coll اوداع كلذ دعبو ؛ةزاتمملا ةجردلا نم يروسلا قاقحتسالا

 ) 4 ܘ يناثلا نيرشت ) 4

 .ديدجلا كريرطبلا ةماسرب ائنهم ةنراوملا نارطم ةدايس ينراز

 \ 4 ܘ ¥ يناثلا نيرشت 5

Ah ܠܢܚܠܐ زاد ىلع قييزع نيفيض الحو ءاباترب نارظملا adil 

 ) 4 ܘ ¥ ىناثلا نيرشت ¥ ܘ

 بلح سقايرق نارطملا رداغ مويلا اذه رجف نم ةعبارلا ةعاسلا يف

 ابانرب نارطملا Lead هتقفرب ناك امك Li هتقفارف هتيشربأ ىلإ اهجتم
 ريد ىلإ انلصوف «توريب ةينارطم ةرايس يف كلدو هللا ركش هريتركسو
 انكرت ةدحاولا ةعاسلا يفو ؛ةسينكلا يف ءاذغلا ماعط انلوانت ثيح روزلا
 لفاح يبعش لابقتساب ةكسحلا ىلإ انلصوف «ةعامجلا انعدوو ܝ ܨ
 ركش ةبنك 55 10 )55 9 0 ةكبحلا ونطاوم 8 ريك



 ١ 4 ܘ ܙ

 .نيدرام نارطم انحوي سونيسكليف رام ةفاين صمح نم لصو
 ١ 4 ܘ ܙ يناثلا نيرشت ) ¥

 رامو صسحب GIS نارطم وخيش سلوب رام ةدايس انراز

 امهتيدهأ دقو ءامهل يترايزل ادر نادلكلل يكريرطبلا نواعملا يتك ليئاربج

 .روتنملا ؤلؤللا نم نيباتك
 نانوي راد يف نيدرام نارطم ةدايس عم ءاشعلا ماعط تلوانت

 .اياده

 ) 4 ܘ يناثلا نيرشت ) ܙ

 دبع نانوي موحرملا ةتئافلا ةليللا نم ةعساتلا ةعاسلا يف يفوت

 بكومب مويلا رهظ دعب ةشلاثلا ةعاسلا يف هنامثج عيش دقو ce DL دحألا

 .سكذوثرألا نمرألا نارطمو «نيدرامو بلح انارطم هيف ىشم لفاح

 نم ريفغ عمجو «؛ينوراملاو ينمرألاو ينايرسلا سوريلكالا نم فيفلو
 .ةيراجتلا طاسوألا يف ةرطاع ةعمس نم موحرملل ناك امل نيعيشملا

 \ 4 ܘ يناثلا نيرشت 4

 ثلاثلا زانجلا ةالص انلمعو يهلإلا سادقلاب مارفأ نابرلا لفتحا

 .مهلك هلهأ رضح دقو حالش نانوي موحرملل

 رام نيدرام نارطم ةدايس عم ءاشعلا ماعط انلوانت ءاسملا دنعو

 موحرملا راد يف ءبلح يف سكذوثرألا نمرألا نارطمو انحوي سونيسكليف
 .حالش نانوي

 ١51 يناثلا نيرشت 75



 \ 4 ܘ ¥

 اكريرطب قشمدو توريب نارطم بوفعي سويريوس رام مسرو

 نم نيئنهملا يناهت لبقتو ؛ثلاثلا بوقعي سويطانغا رام aul ةيكاطنأل

 ءاحنأ نم تايقربلا تائم تلصو امك «نييمسر ريغو نييمسرو نييكيريلكا
 رد

 سلوب سويروغيرغ نارطملاو انأو كريرطبلا ةسادق بيصأ

 .بعتلا ءارج نم ةفيفخ ةكعوب
 ١و ܘ ¥ لوألا نيرشت 4

 سقايرق نارطملا لبق نم كريرطبلا ةسادق ىلإ مهاردلا ميلست مت
 .تاقفنلا دعب يهو

 ١ ܘ ¥ ىتاثلا نيرشت ١

 رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 سويسانثتأو سونيسكليفو سواثاطسوأ ةنراطملا هنواعي نوريملا سّدقو

 .سويطالمو سينوياو سويروغيرغو ميهاربا سيميلقاو سويسينويدو
 ١ ܘ ¥ ىناثلا نيرشت "

 حيورتلل قشمد ىلإ سويسانثاو سواتاطسوا نارطملاو انا تهجوت

 هنييعت ةبسانمب وخيش سلوب رام بلحب نادلكلا نارطم ترز
 .ةيروس يف نادلكلل انارطم

 ) ¶ ܘ ¥ ىناثلا نيرشت ١١



 | 4 ܘ ¥ _

 سويروغيرغ رامو قشمدب يملعلا عمجملا وضع مهنيب نم ءابطخلا نم

 .ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يعابس يناهو ܨܚ ܨܢ
 \ 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت ¥ ܘ

 ريغو نييكيريلكا نم تايشربألا لك نم ةريثك دوفو تلصو
 .دوفولا نم صمح قدانف تألتما دقو «ةماسرلا ةلفح روضحل نييكيريلكالا

 \ 4 ܬ ¥ لوألا نيرشت ¥

 يفو اهلخاد يفو ةسيئكلا ةحاب يف ةريفغ ريهامج تدشتحا
 ادع ام ؛ةرايس ةئام نع ديزت ةريبك تارايسبو ءاهب ةلصتملا عراوشلا

 نكلو ءاحابص فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف ةالصلاب أدتباو ءاهنم ةريغصلا

 تناك يتلا ةسينكلا ىلإ لوخدلا نم انكمت ةبوعصب سوسقلاو ةنراطملا نحن
 ةرشاعلا ةعاسلا يف سادقلا أدب ىتح ءرسيت ام ابيغ انيلصف «تألتما دق

 اوعمس نيذلا نأ ركذلاب ريدجلاو «ةلفحلاو سادقلا لقنت ةعاذإلا تناكو

 نم رثكأ نيرورسمو نيحاترم اوناك ويدارلا قيرط نعو اجراخ سادقلا
 ىلإ ةفاضإلاب ةلفحلا رضح دقو .ماحدزالا ةرثكل ةلفحلا اودهاش نيذلا

 ةنراطملا نم نورشعو ءانسوريلكا نم ابهارو انهاك نوثالث ةنراطم ةرشع

 ةيروس يتموكح نع نولثمم رضح امك ARLEN فئاوطلا نم ةنراوخلاو

 ظفاحمو ؛يروسلا يباينلا سلجملا Ge انتيروهمج سيئر نعو «نانبلو
ally poneو ةقطنملا  ul jillةعاسلا ينو. ةطرشلاو  Agكوننا ةودشع  

 .ةلفحلا

  VYلوألا نيرشت ١951



 \ 4 ܘ ܟ

 نارطملا GU :ءنينثا نيب تاوصألا لداعتل ةيناث باختنالا ديعأف © تاوصأ

 اهدنعو «بوقعي نارطملا اهلان تاوصأ "< دض تاوصأ ةينامثي سقايرق

 سرج عرقو هزوفب بوقعي سويريوس نارطملا مسا نلعا كلذ دنعو
 .ةفولأملا قرطلا بسحب نورضاحلا هأنهو ةسينكلا

 ١و ܘ ¥ لوألا نيرشت 14

 سلوب سويروغيرغ نارطملا رانزلا ما ةديسلا ةسينك يف لفتحا
lalܕ .ظعوو يهلإلا  NSنيلصمل أب 45 ةسيئكل ܢ | . 

 ) 4 ܬ ¥ لوألا نيرشت ٠

 .ةماسرلا مويل ادادعتسا صمح يف هانيضق

 ) 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت ١

 ةيوق ةيبعش ةرهاظم ةهباثمب ناجرهم انرضح ءاسملا اذه يف

 ١و ܬ ¥ لوألا نيرشت ¥

 انديس موحرملل ةينيبأت ةلفح صمح يف ةيسايسلا بازحألا تماقأ

 ةصاخلا ةرهاقلا امنيس ةعاق يف كلذو ءموصرب لوألا مارفأ رام كريرطبلا

 ريغو نييمسر نم ريفغ روهمج ةلفحلا هده رضح دقو ءيروخلا فيزوجب

 قيرف ملكتو ءصمح يف نيدوجوملا انتنراطم لك اهرضح امك ؛«نييمسر



 ١ 4 ܘ ܙ

 ) 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت

 ٠ ܘ ܙ لوألا نيرشت 4 ١

aieرهظلا دعبو لبق نيتسلج سدقملا عمجملا . 

 ١١ ܘ ¥ لوألا نيرشت 4 )

 !OBEY موي ددحو ءرهظلا دعبو لبق نيتسلج سدفملا عمجملا دفع
 ASE ادهوم.رهطظلا عب QW ةعاسلا ١١ ت4١ .لبثملا

Cy pai VY4 ܘ ¥ لوألا  \ 

 يف يهلإلا سادقلاب مانهب سلوب سويروغيرغ نارطملا لفتحا
 تناكو ةينايرسلا ةسينكلا نع ةغيلب ةظع ىقلأو رانزلا مأ ةديسلا ةسينك
 .نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 ) 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت *١

 Gall باحصأ ةداسلا عمتجا رهظلا دعب LN ةعاسلا يف

 ءارذعلا ةديسلا ةسينك ىلإ ةيوس اولزنو يكريرطبلا ناويدلا يف باختنالاب

 ددع ناكو .هتماسر خيرات بسحب هيسرك يف مهنم لك سلجو «رانزلا مأ

 دعبو .سدقلا ريد سيئر فلج سلوب نابرلاو ةنراطم ةرشع نيعمتجملا

 ؛تاوصأ 5 ب سقايرق سواثاطسوأ نارطملا زاف نوناقلا بسحب عارتقالا
 ¥ ب سلوب سويروغيرغ رامو ءتاوصأ 1 ب بوقعي سويريوس رامو



 ١ 4 ܘ ܙ

 عمجملا ىعد اهبجومب يتلا VAY ةنس صمح عمجم نيناوق uly رومألا

 ) 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت "

 .صمحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .رهظلا دعبو رهظلا لبق ةسلج سدقملا سودانسلا دنع
 هللا دبع سقلا هقفاري مارفأ سيناويا رام تايذم فقسأ لصو

ety 

 .سقايرق نارطملا نوديؤي عمجملا ءاضعأ ةيرثكأ نأ W حضتا
 | 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت £

 هنس صمح عمجم نيناوفب رظنلا داعاو نيتسلج عمجملا دفع

£ | 0" 

 ١ 4 ܘ لوألا نيرشت ܘ

 ١و ܘ ¥" لوألا نيرشت ¥

 ةسارد رهظلا دعبو رهظلا لبق هتسلج يف سدقملا عمجملا ىهنأ

 لجس ىف انأ اهتنودو ةدام ١ يهو .اهتوالتو اهيلع تاليدعتلاو نيناوفلا

 .عمجملا

 ١وها/ لوألا نيرشت م



 ١ 4 ܘ ܙ

 يفشكلا سداسلا جوفلا سيسأتل ) £ لا ىركذ ةلفح ترضح

 .( فقولا ) ديدجلا هرقم يف نايرسلا يح يف نايرسلل
 | 4 ܬ ¥ لوليأ 8

 .سويطالم رامو سويروغيرغ رامو سواثاطسوا رام ةداسلا اهيف تدجوف
 | 4 ܬ ¥ لوليأ ٠

 لوصو مدعل ررقملا مويلا اذه يف هتاسلج سدقملا عمجملا حتتفي مل

 .دغ دعب وأ ادغ مهلوصو لمؤيو ؛ةنراطملا ةيقب

 ميهاربا سيميلقا رام ةنعانكلا نارطم صمح ىلإ لصو دق ناك

 روضحل هالعأ ةنراطملا عم اهيلإ رفاس يتلا نانبل نم دعب عجري مل هنكلو

 .توريب يف سويريوس رام ةيلك حاتتفا ةلفح

 ١951 لوألا نيرشت ١

 Seb سواثميط رام ةدايس بلح قيرط نع صمح ىلإ لصو
 نعو «نيدرام نارطم سونيسكليف رام ةدايسو «ءىتم رام ريد نارطم

 عوشي سويسانثأ رام نارطملا ةدايسلا باحصأ قشمدف توريب قيرط

 سيميلقا رامو قشمدو توريب نارطم بوفعي سويريوس رامو ليئومص

ae 
 ١ ¶ ܘ لوألا نيرست

 ضعب ye pol ءفصنو نيتعاس تقرغتسا ةسلج ؛هئاضعأ نم ܫܝܢ



VQoV ___ 

 .رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف اهيلإ تلصوف بلح ىلا تعجر

 ةفاين عم انقفتا نأ دعب ءبوقعي سويريوس رام قشمد ىلإ اضيأ عجر
 لوألا نيرشت نم لوألا وهو سودانسلا عامتجا دعوم ىلع ماقمئاقلا

 اانا تا

Voy بأ ٠ ١ 

 باختنا انيرجأ cal al رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .اصخش /VVA] نوعرتقملا ناكو بلحب مارفأ رام ةسينكل يلم سلجم
 | 4 هال لوليأ '

 لصوملا نم يلطربلا ايعش سايلا يروخلا بألا ءاسملا يف لصو

 .يلشمافلا قيرط نع

 ىلإ يناثلا مويلا يف هجوت ةينارطملا يف اندنع هتليل تاب نأ دعبو
 .توريبف صمح

vr١و ܬ ¥ لوليأ  

 انحو ليئربك جروج نايكيريلكالا نابلاطلا نانبل نم لصو

 .لصوملاب ةيكيريلكالا ةسردملا ىلإ امهفيرط يف ءىسيع يروخلا
Soll ¥١و ܬ ¥  

 دعب ةينارطملا يف يتمدخ نم يج هجك فسوي صاوفلا تفرص

 ارهش [PA] نع ةمدخ ضيوعت ةريل 2٠٠١ و لوليأ نع هبتار هتيطعا نأ
 .اعئاط انيمأ ناكو ءيتمدخ يف اهاضق

Joli ¥ ¥4 ܬ ¥  ( 



 | 4 ܬ ¥ _

 تعضو سادفقلا دعبو gua pe) رام ةسينك يف سادقلا ترضح

 هذهب انعربتو (ةسردملل اعرف ىنبتل تمده راد) ةسردمل ساسأ رجح
 .ةيروس ةريل يفلأب ةبسانملا

YA١وهال زومت  

 نيعبرألا زانجبو cal pal رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةعماج ةملك مارفأ نابرلا ىقلأ دقو ءكريرطبلا انديس تامحرلا ثلثملا ةافول

 .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلاو
 ) 4 هال با £

 .مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو يلجتلا ديع

 نم ناضمر روهمج ديسلا هعمو ءثلق راتخم وركش ديسلا ينراز

 deg كلف تع tes pals ةيرق ll لهأ Gag «ايلاح بلح ܐܦ

 .يركسعلا لارتنسلا يف لمعي

 ١ 4 ܘ با 5

 .رهظلا لبق ةرشع

 ) 4 هال با ¥

 .ةيكريرطبلا يف نيدوجوملاو ماقمئافلا ةفاين عم صمح يف هتيضق

 .بوقعي سويريوس رام ةدايس صمح ىلإ توريب نم Lal لصو

 ) 4 ܘ ¥ با /



 ١ 4 ܘ ܙ

 حتف ذاتسألا eee gall نارطم ةدايس رازو «نيزعملا ضعب انراز

 .لاقص هللا

 ١و9هال زومت 4

 ܒ ادئابنع !Ja gal نارطم ةدايس رداغ مويلا اذه رجف يف

 امهتففار ةيكيريلكالا ريدم اواح سويريوس نابرلا هقفاري راطفلاب لصوملا
 .ةمالسلا

 ٠ ܘ ¥ زومت 4 )

 3 SUS cea MT ܒ سرر 8:0 5
Se6 رطبا ناب ودرب رار © >:  

 ١وهال زومت ١5

 ܢܕܒ ܚܐܒ يابا هقيزغت ىلع. ISLE يلج ظئاحم tes كرز

 .كريرطبلا انديس

 ١وهال زومت 5

 .ةمالسلا هتقفار لصوملاب ةيكيريلكالا ةسردملا نم هتدوع دنع مايأ

VVܘ ¥ زومت  ¶ ( 

 تناكو يمع نبا مانهب سق ج روج ܢܢܐ لايرف دامعب تلفتحا

 .ةكلم ةيجحلا يتمع اهتنيبشا

 ١وهال رومت ܠ £



 ١ 4 ܘ ܙ

 .توريب ىلإ توريب نارطم عجرو
 | 4 هال زومت ؟

elyدئارجلا يف نالعإ ىلع  eleلاجرو نييناملعلا نم قيرف ّيلإ  
 .يتيزعتل يحيسملا نيدلا

 ناميلس ديسلا هلمع ءانديس زانج ةلفحل يئامنيس abd clos اندهاش

19 

 | 4 ܦ ¥ زومت ܘ

 call رام ةسينك يف سادقلاب لصوملا نارطم ةدايس لفتحا

 .ةرثؤم ةيفطاع ةملك ىقلأو ءانديس موحرملل زانج انلمعو

 لصوملا نارطم ةدايس راز Cn ps“ تايصخشلا نم قيرف ينراز

 .اهيف ةملك ىقلأو ءانه ܐܫܡܪ شمرلا ىلصو نايرسلا يح ةسينك

 V4OV زومت ¥

 قحساو ٍجروجو سويروغيرغ نارطملاو انأ رهظلا دعب انهجوت

 هللا دبع ذاتسألاو ليئومص سقلاو نابهرلا انعمو امهيترايس يف وردب

 مسقو ܢܐܟ نع رتموليك 15 دعبيو ناعمس رام ريد ةرايزل قالح يكروي

 ثيح هلعشم ىلع نيرام نيملاس هلل دمحلاو انعجرو ءرعو هقيرط نم ريبك

 .ةوهق انبرش
 | 4 ܦ ¥ زومت /



 ܘ 4 ١

 : Gullyمث  55 ALN 0 7خم  0993 jinانلعأ ` :80

 يلثمم نم يزاعتلا لبقتل يكريرطبلا وهبلا ىلإ انجر خو ؛ةسماخلا ةعاسلا

 .بعشلا ءانبأو ةريثك ةفلتخم تايصخشو ؛ةينانبللاو ةيروسلا نيتموكحلا

  YVܘ ناريزح 4 ١

 انأدب مويلاو ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب يكلم يروخلا لفتحا

TA4 هال ناريزح  (\ 

 رام ةسينك نهاك ܨܢ pl ليئومص Gaal مويلا سادفلاب لفتحا

 .سلوبو سرطب رام راكذت ةبسانمب كلذو ءسلوبو سرطب
 ١5 ܘ ¥ ناريزح 14

 تامحرلا ثلثملا حور نع نماثلا زانجلا ةالصب مويلا انلفتحا

 تكبأ ةيفطاع ةملك ىقلأو ءسلوب نارطملا سادقلاب انلفتحا دقو ءكريرطبلا
 .عيمجلا

 دق ناكو ءرطاخلا روبجم موصرب هللا دبع روتكدلا صمح رداغ

 .هقيقش نفد روضحل ءاعبرألا موي صمح ىلإ لصو
 ) ¶ ܘ ¥ ناريزح ¥ ܀

 ةدايس بصنملا ادهب زافف iS ܡ ماقمئاق باختنا مويلا انيرجأ

 .هانأنهف ةرشع لصأ



 ١ 4 ܘ ܟ

 انأ نيدفاولا يزاعت AL SN اذهبو ag ta Cay ملألا اعط ܚܫ

 ) 4 ܬ ¥ ناريزح \

 نم مويلا حابص لصو .ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 .هللا ركشو سجرج سايلا Gall هعمو سقايرق نارطملا ةدايس ةكسحلا
 pita oad 79 ` ع نيك 7 -  ܬܬ

 ام نيدوجوملا ةعبرألا ةنراطملا Baie ررقف ءبوقعي سويريوس نارطملا
 ضعب جارخإ دعب فرغلاو نئازخلا متخ ددحتو «تالاحلا هذه لثم يف مزلي

 .ةيزعتلل دفاوتت دوفولا .زانجلا ةلفح يف اهلامعتسال نابلصلاو تالدبلا
 \ 4 هال ناريزح ܠ £

 قبس دقو ءصمح Slik فلتخم كلذكو «ةيزعتلل دفاوتت دوفولا

 سيئرو ةيروهمجلا سيئر ةيقرب مويلا تعاذأ مث ؛هتعنف ةيروسلا ةعاذإلل

 ىلع فحصلا تبتك دقو .اهتبوجأو باونلا سلجم سيئرو ءارزولا سلجم

 .لحارلا كريرطبلاب قيلي امب اهتاعزن فالتخا
 \ 4 هال ناريزح ¥ ܘ

 تذخأ مويلا اذه يف ܢܢܨܦܫܸܢ سويريوس نارطملا سادقلاب لفتحا

 .ةردكب لصت دوفولا

 ) 4 ܬ / ناريزح 7

 سقايرق نارطملا لفتحا a ܕܒ حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف

 سويروغيرغ نارطملا مث ةملك بوقعي سويريوس نارطملا ىقلأو سادقلاب



 ١ 4 ܘ ܙ

 رام ةدايس يقبو كبلعب ىلإ هجوت كريرطبلا انديس نأ تدجوو

 .هدحو ابانرب سويطالم
 \ 4 ܬ ¥ ناريزح £

pully clit 5ىف 795  She 

 .ةيكيريلكالل فاعسإ عمجل يكريرطبلا روشنملا انيلت امك cals مارفأ
 ١و9 ܘ ¥ ناريزح 4

 لالج بلح لصتنق نم ةوعدب انهجوت دقو .رصم لالفتسا ديع

 تعرو دلو ܕ ܠܸܢ ܐ. ܫܬܐ بجاو انمدقو ليبسلا يف ةيلصنفلا ىلإ تاكرب نيدلا

 .ةفلتخم تارشن انيلع

  VAܬ ¥ ناريزح 4 \

 ةيئاب رهكلا تاستتملا ىلا ءبلحب ءابرهكلا ريدم نم ةوعدب انهجوت

 .ةرابج لامعأ نم ةكرشلا هب موقت ام ىلع عالطالل لتلا نيع قيرط ىلع

 .ءاعبرألا تسبيلو سيمخلا موي ةرايزلا هذه تناك

 ١9 ܘ ¥ ناريزح 14

 ܒ )300 33 ل ىف

 ةرايس تبكرف ءابانرب نارطملا ةدايس ايفتاه ܢܨܠܐ هاعن دقو ءصمحب

 نم اوؤاج نيذلا ةثالثلا بالطلاو مارفأو مارفأ نابهارلا يعمو ةيصوصخ
 «فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا يف صمح ىلإ انلصوف ؛مهلهأ ةرايزل لصوملا

 :تيلصو din تكرابتو نامثجلا ىجسم ناك ثيح ةسينكلا ىلإ اروف تلخدف



 ١ 4 ܘ | 6: يا

 V4oV رايأ )

 ادحاو LENE تمسرو مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 .نيينوقايدوفأ ةسمامش ةتسو

 سيئر نم ةوعدب رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف ءادغلا ماعط تلوانت

 .ءارزولا فرش ىلع قرشلا يدان يف بلح ةيدلب
 ) ¶ ܘ ¥ رايا 8

 تظعوو قشمدب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
«illيلملا سلجملا عم تهجوتو .سادقلا دعب نيلصملا ىلإ تعمتجاو  

 .هحور نع نيعبرألا زانج ةبسانمب دوسأ ديعس دالوأ ةيزعتل

 دادح زيرتو يمع نبا حيسملا دبع نب ريمس ديمعتب تلفتحا
 نبا جروج همع هنيبشا ناكو ; ١157/5/5١ قشمد يف دولوملا

 ܡ
 \ 4 ܬ " ناريزح "¥

 اكنهم ܠ ماعلا نمألاو ةطرشلا ريده ىكاطنألا كب ركاش ترز

 دارم ترز co hd يف ميكحلا كب فسوي ترز cand قيدص وهو هبصنمب

 .حيسملا دبع تيب يف هتيضق co la يف يفج كب
 \ ¶ هال ناريزح ¥

 ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف صمح ىلإ تلصوف قشمد تكرت

 .ديدجلا يفيصلا تيقوتلا بسحب

١ 58 



 ¥ ܘ 4 ١

 ةسينكلا تناكو col pil رام ةسينك يف توبلصلا ةعمجب انلفتحا

 .اليل ةعساتلا ىتح ةرايزلل نودفاوتي نويحيسملاو «نينمؤملاب ةصاغ
 .سلوب مارفأ نابرلا ةبسانم ةملك ىقلأ دقو

 ) 4 ܘ ¥ ناسيب 1 4

ueمارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «ةمايقلا  

 .ةيبزحو ةيناملعو ةيمسر تايصخش
 ١9 ܘ ¥ ناسين ¥ ܙ

 cal Bl رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب سلوب مارفأ نابرلا لفتحا

aleبعشلا نم قيرف  Suleاريثك ارطمم مويلا ناك ¢ . 

 ) 4 ܘ / ناسي "؟

 ديعلاب Glia دقو ءرطفلا ye ةبسانمب KSI GL SI ضعبب تمق كلذك
 يتفملاو يضاقلاو طابضلا يدانو ظفاحملا سلوب مارفأ نابرلا يعمو

 .تايصخشلا ضعبو ؛ينطولاو بعشلا يبزحو
 ) ¶ هال ناسيل ¥ ܀

١ | ¥ 



 ١ 4 ܘ ܟ

 قيرط نع توريب نم اهيلإ لصو دقو ؛ةيكريرطبلا يف اضيأ

 سويروغيرغ نارطملا لصو امك .سويريوس رام اهنارطم ةدايس قشمد

 .بلح قيرط نع لصوملا نم سلوب
 ) 4 ܘ / ناسين £

 ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مارفأ رام كريرطبلا ةسادق لفتحا

 هامسو سقلا ابانرب نابرلا ةينارطملا ةجرد ىلإ يقرو صمحب رانزلا مأ

 سويريوس ةنراطملا هنواعي ناكو !AU ىلع ابانرب سويطالم نارطملا

 ةماسرلا ةلفح رضحو sols سويروغيرغو سجرج سويسينويدو بوفعي
 تناكو 9? VO نم رثكأو سفن ةئمسمخو call نع ܠܸܢ ܐܸܢ ܐܩ

 .ةعورلا 2 ةياغ ةلفحلا

Cylon ¥4 هال  ( 

 ܐܫܠ( ماعط Lae انلواتتو :صغح نم ܨܠ نارطملا ةدايس عجر

 هتدايس عم ترزو «هتدايس قيدص قالح يكروي هللا دبع ديسلا راد يف
 هتدايس عم ءاشعلا ماعط تلوانتو ؛ةحصلا فرحنم ناك دقو رفصأ دوعسم

 انقفاري ناكو ء.هضرم نم هئافش ةبسانمب قالح ميهاربا روتكدلا راد يف

 .سلوب مارفأ نابرلا
 ١ةها/ ناسين 4

 .بعشلا تظعوو مادقألا

 | 4 ܘ ¥ ناسين )



 ١ 4 ܘ ܙ

 يف انأ تلفتحا دقو VO لا كريرطبلا انديس سولج ىركذب انلفتحا

 .ةماع نينمؤملا هتسادق كرابو يهلإلا سادقلاب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك

 ) 4 هال طابش ٠

 ةداعسو Liga ديدجلا بلح ظفاحم يلوق ليعامسا يلاعم ترز

 ناميلس نييعتو بلح نع هليوحت ةبسانمب ةرئادلا سيئر يساتألا ميحرلا دبع
Aye, eae 

 ١و ܘ ¥ طابش ٠

 رخل ܒ ܒܒܐ نوير ني ردك هيلا تركد يعاقحا تيلف
Laat 5خابط ىسيع مارفأ رام ةسينك ةيسوسقل يحيشرت مهعم تثحبو  

 ١و هال راذا ١5

 بهارلا لقن تيأر اهنا لوقت ةيكريرطبلا نم ةلاسر مويلا تلصو

 9١تال راذآ ٠

 .بلحل ءاوللا pal هنييعت ةبسانمب ناخ رمت رمع ميعزلا ترز

lal ¥ £١9 هال  



 ةيشربألا تأنهو (cal pg رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 يناتحتلا وهبلا ىلإ حايزب سادقلا دعب ةسمامشلا ينذخأو «ةديدجلا ةنسلاب

 مث ؛ءارففلا بالطلا ىلع تايولحلا ةيئاسنلا ةمحرلا ةيعمج تعزو ثيح

 .نيبرفملا نم مهريغو لصانفلا ضعب ةدياعمل تبهذ
 ١ ܘ ¥ يناثلا نوناك ١

 .هتحص ىلع انينأمطاو كريرطبلا انديس

 ١5 ه7 ىناثلا نوناك ١“

 .سلوب مارفأ نابرلا ظعوو cls مارفأ
bus '4 ܬ ¥"  ( 

 ىلع بلحب كيلوثاكلا نمرألا نارطم اهماقأ ياش ةلفح ترضح

 .ادج Gay gall ناكو ءديدجلا سكذوثرألا نمرألا نارطم فرش
 ١ 4 ܘ ا/ طابش ¥



 ) 4 ܘ ܪ

 ديسلا بلح ظفاحم ةفوطع فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف ينراز

 روضحب كلذو ؛هيحالص يقوش ءابنألاو ةياعدلا ريدم هعمو ديسلا ديعس

 .طقف مارفأ نابرلاو رفصأ دوعسم

١585 GN Gy pa VY 

1:1 



 ١ ܘ ܪ

 ءاليل فصنلاو ةرشع ةيداحلا ىتح ضرعلا متو ؛ءبلحب ينايرسلا ءابهشلا

 ١وه5 لوليأ ١

 ةيلك نم ةوعدب راطملا يف نيرايطلا جيرخت ةلفح انرضح
 هوية بلا pee > 010 4533 ܝ: )

 سلجم سيئرو ءارزولا سيئر اهرضح امك ؛ةملك ىقلأو هسفنب اهرضح
 نم تدتما ةعتمم ةلفحلا تناكو ؛ءنييوعدملا نم ريبك روهمجو «باونلا

ee |رم 3 10  
 ١955 لوألا نيرشت ܘ

 .مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب يدوبع مارفأ نابرلا لفتحا

 يتلا اضيأ بلح يفو pil jal يف اسنرف لامعأ ىلع يبرعلا ملاعلا برضأ

 يسشرفلا يملعلا دهعملا راد يف «نييئاغوغ سانأ نم قئارح led عقو

 عفت ملو ؛ءناكسيسنرفلاو كراد ناج يتسردمو «يسنرفلا يفاقثلا دهعملاو
 ظفاحم ليقاو «ةيفرعلا ماكحألا تنلعأ كلذ رثأ ىلعو | ܨܕ Wl يف تاباصإ

 ةيركسع ةمكحم تلكشتو ءصمح ظفاحم ديسلا ديعس هناكم نيعو بلح

 .باقعلاو قيقحتلل

 ) 4 ܬ لوألا نيرشت ¥

 .بلح بئان ملاس كب هللا قزر ذاتسألا هعمو ءيروسلا ناملربلا
he 

 ١ 4 ܘ ܦ ىناثلا ܡ ܟܝ



 ) 4 ܘ ܪ

 ةرايس تبكر فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يفو حابصلا اذه يف

 انقيدص انرز ثيح سايلطنأ اندصقو سويريوس رام ةدايس ةقفرب ةينارطملا

 انررس امك انايقلب ܝܢܕ ؛حراز ةفاين بختنملا سكذوثرألا نمرألا كريرطب
 .هتماسر مامأ بعاصملا ليلذت يف قيفوتلا هل انينمتو «هب

 ܠ ܕܫ ܝܚܘ تيب يف انلزن ثيح ريوشلا روهض اندصق كانه نمو
 هسامشو توريب نارطم انعمو ءادغلا ماعط مهدنع انلوانتو ءرفصأ يدنفأ

 نوكي نأ تينمت ثيح Last ةعيدب ةلقتسم ةفرغ يف ينولزنأو ؛هريفوشو
 ܣ و ةسارلل اريد ايل

 ¥ )  4 jonܘ ¶ )

 تملكتو ؛ءبلحب سجرج رام ةهسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا
 ىلإ مجرتي بيبح سقلا بألا ناكو ءطاقنلا ضعب ىلع ةطيسب ةجهلب
 .بعشلا agit ةلمج دعب ةلمج ةيكرتلا

 ةرادإل ةنجل ليكشتل سادقلا دعب ةعامجلا نم قيرفب تعمتجا دقو

pee alܒܒ ريقي لإ ¬  eae Se 
 ١وه5 زومت ¥ 4

 نمرألل اسوكيلوثاك اقباس بلح نارطم حراز نارطملا مويلا مسر

 هل تقربأ دقو ءايكيليك تيب ةيكيلوثاك يسرك ىلع ؛سايلطنأ يف سكذوترألا
FC 

 ) 4 ܬ ܪ لوليأ '

 ةرشاعلا ةعاسلا يف نوراب عراش يف اربوألا امنيس يف ترضح

 يدان ميظنتب « ١155 / رايأ / 7“ يف مت يذلا يضايرلا ناجرهملا ald اليل

 اما



 | 4 ܬ

 تلوانو scutes مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 ةعئار ةلفحلا تناكو «ىلوألا ةلوانملا ةبلاطو بلاط 1£ ل سدقملا نابرقلا

 ٠ ܬ ناريزح 4 )

 امنيس يف ةيونسلا نيعبرألا قاقز يف انتسردم ةلفح ترضح
 ; ) ¥, ¥ ܀ ةعاسلا !ae ee ere ةعاسلا die كلذو ؛ءبلحب ةيروس

 ءراغصلا ةسردملا تابلاطو بالط نم قيرف ܕܐܵܦ ةعئار ةلفح تناكو

 نودهاشملا ناكو ؛ةبذع ديشانأو ةيلسم ةئيرب باعلأو ةفلتخم تاصقرب

 .نوليلق
 \ 4 ܘ زومت ܘ

 بلح تكرت مويلا اذه حابص نم فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 هيجولا فيصي ثيح ريوشلا روهض يف مايأ ةعضب ءاضقل نانبل ىلإ اهجتم
 ةطحم ىلإ فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا سيرتموتوألا لصوف ءرفصأ دوعسم

 ريفوشو نوعمش ىتم سامشلا يراظتناب ناك ثيح توريب يف ةرودلا

 دنع TA هذه افيض تيلحو اهتبكرف «ةينارطملا ةرايس عم توريب نارطم

 نم هب نوموفي امل تررس دقو ؛توريب نارطم سويريوس رام ةدايس

 ءاهنم قباط لوأ نوفقسي ةلمعلا ناك ثيح ءسويريوس رام aul ةيلك ءاشنإ

 ىلإ انهجوتو نارطملا عم ةينارطملا ةرايس يف انلوجت ءاشعلا دعب مث
 نطل

 ) ¶ ܘ | ܐ ܟܬܝ )



 \ ¶ ܘ | _

 قرفلل ةيعادولا ةلفحلا اضيأ ترضح ܐܚ ةنماثلا ةعاسلا يفو

 | 4 ܬ | رايأ ¥

 سمخ يف اوناكو ءينوعدويل يلشمافلا قيرف ءاجو ؛مهضعب ينراز

 .ناجرهملا نم ادج نيرورسم اوناكو ( ةتسوب ) تارايس
A١955 رايأ  

 هيلا يدعم 3 © ير 5 9 5:94 6 )
 قرولا انئارش روف رشابي نا ىلع ءاندنع نم قرولاو ديلجت نودب ؛«يطلاو
 ALIAS روهش £ ةدمل

 \ 4 ܬ ܪ رايأ ¥ ܘ

 Meee 7 7 تءاج يتلا ةيكريرطبلا ةرايس يف تهجوت

 :نضسح coll ale ىف 3 =( .لضنقلا يلامجلا لويسرلا ديع ةداعسوانأ
 اضيأ اهيلإ يعد دق ناك يتلا ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط انلوانتف

 .صمح فراعم ريدمو ةطرشلا ريدمو هناويد سيئرو صمح ظفاحم

  Lina yyܣܣ ىلإ ةرايشلا سكن ىف  Lyallىف : >

 ١ ناريزح 5ه١9



 صمح ىلإ هقفارو .موصرب سامشلاو يدوبع مارفأ نابرلاو سوسقلا

 ܨܒ ܘܥ ىلإ ١١ ةعاسلا اولصوف .بيليفو زيزعو دوعسمو نارطملا
 ةعاسلا يف اهيلإ اولصوف بلح ىلإ ؛تاعاس ةعبرأ ةحارتسا دعب اوعجرو

 .ةنماثلا

 ٠ ناسيل 5 ١4

 يضايرلا مهناجرهمب مايقلل ةيفشكلاو ةيضايرلا دوفولا تلصو

 ١955 رايأ ܘ

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ءديجملا حصفلا ديع

 ةعاسلا يف سادقلاو ءفصتنلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةالصلا انأدب ءبلحب مارفأ

 تناكو .ءفصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف انعلطو «ةفيقد نيرشع و ةسماخلا

 يتئنهتل نينمؤملا نم قيرف علط سادقلا دعبو «نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 ءاسؤر مهتمدقم يفو ءابرغلا نوئنهملا أدب مث نمو ؛مهاياده ميدقتو ديعلاب

Cal shallىتح ܐܘܪܝܐ ܫܚܠ نودفي نويمسرلا لاجرلاو ءيضافلاو ةيبرغلا  
 .ءاسملا

 ١ ܬ رايأ 4 )

 ايروس يف نايرسلل ةيضايرلاو ةيفشكلا هيضايرلا قرفلا تماق
 بلح ظفاحم هرضح «ميظنتلاو ةعورلا يف ةياغ ميظع ناجرهمب توريبو

syaيدلبلا بعلملا يف كلذو ءنيجرفتملا نم ميظع روهمجو حارجلا . 

 مم ١



 \ 4 ܘ ܪ

 .يلايكلا نمحرلا دبع روتكدلا ىلإو يقارعلا لصنقلا ىلإ
 \ ¶ ܘ 5 ناسيلب "5

 ةمينغ فيطل مهمدقتي بعشلا بزح نم قيرف انديس ةسادق راز
 .بلح يف عرفلا سيئر اشاب ديمح ديمحو

 سيسرنو ةنهك ةعبرأو سكذوثرألا نمرألا نارطم بئان هراز امك

 .هينارطملا ريتركس
  TVناسين ١955

 ةسينكلا ىلا ءاسملا دنع لزنو .بعشلا نم قيرف هتسادق راز

 .داتعملاك حايزب ايمسر
 ) ¶ ܘ | ناسين ¥ ^

 بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا ةسادق لفتحا

 ظعوو «نيناعشلا ةكرب ةلفحو نيناعشلا ةرود ترد امك ؛هيف هتنواعو

 .داتعملاك حايزب علطو ءدشتحملا بعشلا كرابو ةغيلب ةملكب هتسادق

 :انظيأ dhe yy lise ةزيهتلاب هتيباذق' لفتحاو

 ) 4 ܬ | ناسين 48

 Wale ܒܠ Gane Lulad رداغ مويلا حابص نم ةعباسلا ةعاسلا يف

 رفصأ دوعسم «ىادع ام «ةداسلا ارتموليك 0£ دعب ىلإ هعدوو ءصمح ىلإ

 راجن يفطلو حالش عيدوو حالش نانويو وردب زيزعو رازاع بيليفو
 مهيلا فاضي diac) ةأرماو هتقيفشو هتدلاوو رفصأ دوعسم !OH روداو

\AY 



 ) 4 هك

 .ةينارطملا راد يف انديس ةسادق نينمؤملا نم قيرف راز

 ١955 ناسين 5

 الوأ انبهذف ءرفصأ دوعسم ديسلا انعم ناكو cde jill هتسادق جرخ
 ىهقم Coates يذلا ءابيتنأ يرتميد ديسلا انلبقتسا ثيح «ةماعلا ةقيدحلا ىلإ

 ىلا كانه نمو ليبسلا ىلإ انبهذ كلذ دعبو «لاقتربلا بارش انفيضو ةقيدحلا

 .ةرايزلا هذهب كلذ رسف ءراجنو رفصأ تاعدوتسم
 .ةينارطملا راد يف ءراجنو رفصأ ةدئام ىلع ءادغلا ماعط انلوانتو

 تارفلا هايم ةحلصم نم ةشثلاثلا ةطحملا هتسادق راز رهظلا دعب

 ريدم يدفرلا كب ردان هتسادق لبفتسا ثيح ca ll ب باب يف بلحب

ya he elةحلصملا | ܣ + 3394 = . 

 ¥ ¥ ناسين ١9855

 داهن يماحملاو ܠ ܟܦ كب ريشبو ܨܝܚ ܠܦܐ كب ردان هراز امك .كريرطبلا

 | 4 ܘ ناسين £

 نمحرلا دبع روتكدلا o )| ܨ امك ءبعشلا نم قيرف انديس ةسادق راز

 «سيرع ليمك روتكدلاو سلط دمحم هعمو ءينطولا بزحلا سيئر يلايكلا
 فالخ نع هتسادق عم ثدحتو ,ينمرألا نوراب نيترأ ديسلا هراز امك

 .بختنملا حراز كريرطبلا عم هبزح
 9١ه ناسين“ ܘ



\ 4 5 

 دحألا وهو cites مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

itilمايضلل  ey5 ` ` ܣ ܓ ةراشب  
 gla 3 ةعدخل

 ينايرسلا فاشكلا كرتشاو «نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو

 ةلفحلا تناكو «ةلفحلا هريتركسو قارعلا لصنق ةداعس رضح امك «هاقيسومب

 .ديدجلا نهاكلا عيمجلا أنه دقو ؛ءنيجهتبم عيمجلا ناكو deg oll يف ةياغ

 V4or jal ¥ ܘ

 .ةسينكلا طيلبت يف كانه لمعلا تدقفتو ءسجرج رام ةسينك ترز
 ١955 راذآ ٠"

 .؛بلح ىلإ انديس ةرايزب ينربخت LS yy hal نم نوفلت تذخأ
 «هلايقتسال انعلطو ءرازاع جروجو رازاع بيليفو رفصا 3 وعسم كر ريف

 صرب alg ؛ةدحاولا ةعاسلا يف بلح ىلإ لصوف .ءارتموليك £ © ةفاسم ىلإ

 .ايمسر لبقتسي نأ
 ) 4 ܘ 4 ناسيل ١"

 ثيح سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انديس هسادق لفتحا

 ظعوف «نيلصملا روهمجب ةصاغ ةسينكلا تناكو ءسجرج رام ديعب انلفتحا
 ىلإ عجر بعشلا كراب نأ دعبو ء؛داتعملاك حايزب علطو an ةسادق

 تهتنا يتلا ةسردملا ةلفح روضحل نابهرلا يعمو تيقبو code ةينارطملا
 ZENG 5050 oda يف .نوتموملا هي عربكام عمجو lg VY ةعادلا يف

 .ةريل YO ب تعربتو «ةيروس ةريل فالا



 \ ¶ ܘ | |

 تصحفو «نايرسلا يحو نيعبرألا قافز يف نيتسردملا ترز

 نيريثك داهتجا نم تررسو «ةينايرسلاو ةينيدلا سوردلا يف فوفصأا

 \) 4 ܘ طابش )

 رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 مأ ةديسلا ةسينك ىلع انهاك هريتركس سلوب مارفأ بهارلا مسرو صمحب
 .ةماسرلاو سادقلا يف هنواعم تنكو ءرانزلا

 لجرل ينابهرلا ميكسالا تسبلأ ءرهظلا دعب ةئثلاثلا ةعاسلا يفو

 ريدل ابهار ءلصألا يخزآ وترام دحألا دبع سرطب همسا سدقلا نم لمرأ

 As وحن هرمعو «سقرم رام

 \ 4 ܬ݇ | راذآ £

 سقطب مارفأ رام ةسينك يف لفتحا دقو «ينيعب عب رألا موصلا ءدب

 يف امنإ ep alll نولصملا ناك فسألا عم نكلو )) ܐܢܩܒܘܫ ) ةحماسملا

 .مهب ىألم ةسينكلا تناك دقف نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك

 ١وه5 راذآ 49



 \ 4 ܘ ܘ

 ىلإ انعجرو .باونلاو ܨ ܦܠ ةيلع نم ريبك روهمج اهرضح .ةهيروهمجلا
 باونلا سلجم سيئرو ةماخف انعدو نأ دعب ةرشاعلا ةعاسلا يف ةينارطملا

 .نيعادو نيركاش
 ١5 ܘ ܘ يناثلا نيرشت ¥



 \ 4 ܘ ܘ

 ةبسانمب يل اميركت ةيفافثلا ةلعشلا ةودن اهتماقأ ةيبدأ ةلفح ترضح

 co slg نارفعزلا ريد نع تملكتو «نارفعزلا ريدو نيدرام نم يتدوع

 \ 4 ܬ ܬ بأ ¥

 ةسينكل فقولا نم ىرخأ ةعطق نيسحتو ءاشنإل cad gl ضرأ ةعطقو راد

 .سجرج رام

 1490 لوألا نيرشت ܘ

 يركش ديسلا ةيروسلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف بلح ىلإ لصو

 يف هيلع تملسو برينلا راطم يف هلابقتساب تكرتشاف .هبحص عم يلتوفلا
 هايم نيشدتل يدوبع مارفأ بهارلا ينع ةباينلاب تلسرأو cde ܕܠܥܠ راد

 .بلحل تارفلا

 al ll يعمو تلوانت code ةيدلب سيئر ظفاحملا ةوعدل ةيبلت
 وهو ؛نييوعدملا نم نيريثكلا عم ءدعسلا يدان يف ءاشعلا ماعط مارفأ

 ةيروهمجلا سيئر ةماخف فرش ىلع ةيدلبلا سيئر هماقأ يذلا ءاشعلا

 هعاسلا ىلإ 8,٠١ ءاشعلا عم ةرهسلا تدتما دقو coils هترايز ةبسانمب

 .سيئرلا ةماخف مث 6 بيحرتلا als ظفاحملا ىقلأو os pie ةيداحلا

 \ 4 ܘ ܘ يناثلا نيرشت ١

 سيئر ةماخف ةنراطملا ةداسلا عم ترز.. مهضعب ينراز

 لوانتل دعسلا يدان ىلإ انهجوت كانه نمو .ةفايضلا رصق يف ةيروهمجلا
 سيئر فرش ىلع باونلا سلجم سيئر هماقأ يذلا ءاشعلا ماعط

17:4 



 \ ¶ ܘ ܘ

 ةنيخس عومدلا فرذأ انأو «نيدرام ىلإ نارفعزلا ريد ترداغ

 ليئاربج نابرلا بألا قارف ةصاخ ةروصبو .؛هناكس قارفو هقارف ىلع

 يبوكر ىتح ةيسابردلا يفو راطفلا نم يلوزن دنم ينقرافي مل Gall فالع

 .بلح ىلإ ale ةيسابردلا نم راطقلا
 .ةينارطملا راد يف اعبط تلزنو ءرفسلل ادادعتسا نيدرام ىلإ تئج
 يدادعتسا نع مهل انلعم ؛ماعلا نمألاو ةطرشلا ةيريدم ىلإ تهجوت

 ىلا زومت 1 نم ا bee تناك دقو co pias ءاهتنا ةبسانمب ةدوعلل

 . ١946 ܢܢ 5

 ١وهه باه

 دعب ةيناثلا ةعاسلا يف بلح ىلإ تلصوف صمح نم تعجر

| 
 يلتوقلا يركش ةماخف نييروسلا باونلا باختنا Gal مويلا زاف
 ءاتوص £ ¥ ب مظعلا als ܢ

 ) 4 ܘ ܘ ܝ | ܐ

 «نايرسلا يحب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا
 يول £ 7 )ܣ ` 9 ثحيصتو ءيعبتلا فلطعوو
 .مامكألا

 ميدقلا سلجملا نم تملتساو .ناجللا ضعبب سادفلا دعب تعمتجاو
 ليئاخيم خيرات :اهتايوتحمو ةصافلل حاتفم يجفلاب جروج ديسلا يف الثمم

 .كلذ ريغو ܨܕ ىلع طخ نيريغص نيليجناو ءقر ىلع ليجناو .ريبكلا
 .ةصافقلا حاتفمب تظفتح تظفتحا دقو



 ١ 4 ܘ ܘ

 ܝ هللا تركشو ةسينكلا or taxa .ةداعلاك حايزب نينمؤملاو هسوريلكاو

 .بعشلا ىلع ت تينثأو «ةمالسلاب يلوصو

 \) 4 ܘ ܘ زومت 5

 ناكو «نيدرام يلاو ةداعس «نيدرام نارطم ةدايس ةقفرب انرز

Lisa)دقو .ةطرشلا ريدم ةعجارمب لاق «نارفعزلا ريد ةرايز لجأ نمو  
aD WAN BS seh ye ohسسوس يار  GP 

 .ريدلل يترايزب انذا هنم لصحتساو هتيب

 ينلبقتساف ءءاسملا دنع كلذو «ليئاربج نابرلا يعمو ريدلا ترز

 بهارلاو ليئاربج بهارلاو سرطب بهارلاو سجرج بهارلا ريدلا ءابا
 :داتعملاك حايزب ءاراح الابقتسا ءليئومص سقلاو ريدلا دالوأو سايلا
 .يب مهئافتحال pall ءابا تركشو هللا تدمحو تكرابتو ةسينكلا تلخدف

 1400 زومت 75

 بمارلاو ليئاربج نابرلا يعمو تهجوت مويلا اذه حابص يف

llنيام ىلإ  Sat00 و ارامي ايضا ايف  ± 

 انلفتنا مث ܨܠ مالسلل نونمؤملا ela Cus 4 ܝܚܢܢܠ) ܐ لابق ܘ ܠܸܢ ܠܥ ةسردملا

 تيب يف ءاشعلا ماعط انلوانت ثيح هسارهن ىلإ انهجوت مث «هنبا دامع

 Mla نينو GHS ىسدقملا
joa ( ¥ܘ ܘ  ¶ \( 



 \ 4 ܘ ܘ

 3 ܒܒܐ 524 و is ةريا 15517 اينع ahs pa ريل 185+ ܐܪܥ

 هتففار ءزانجو ليلكاو دامع :ةينيد مدخ نع ىقبت امو ؛ةسينكلا قودنص نم

 .ةمالسلا

 ٠ ܘ ܬܘ ناسيل 4 )

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب شهند ميهاربا سقلا لفتحا

il1 يف ةيمسرلا ةيتقولا هتمدخ ةبسانمب «ةسينكلا يف هل سادق لوأ وهو  

. . 

 .بلحب مارفأ رام ةسينك

 .ةدياعملل تارايزلا ضعبب تمق
4 

 ١ ܘ ܘ رايا 4 ١

 ةعباسلا ةعاسلا يف كلذو ةرايسلاب صمح ىلإ اهجتم بلح تكرت
 لاح ترزف «ةقيقد نيعبرألاو ةرشاعلا ةعاسلا يف تلصوف ؛ءفصنلاو

 Sy seal ةكرش لبق نم اروصم هيدل تدجوو ءانديس ةسادق يلوصو

 .انديس عم نيتروص يل تذخأو ؛فيرشلا ءارذعلا رانز روصي

aieكاسل  clue pl pansy Lage ffسرق 19 ىلإ  
ce lullاندع مث . 

  Lieܘ ܘ 4 \

 ةهيسابردلا ىلإ تلصوف .ءسيربسكالا راطفب نيدرام ىلإ تهجوت

 نابرلا مهتمدقم يفو «نايرسلا انئانبأ نم دفو ينلبقتسا ثيح (ةيكرت)

 يسكت ةرايس يف ينوذخأو is ye gh دحألا دبع سامشلاو Ge ليئاربج

 ءارتم وليك 0£ ةفاسم دعب نيدرام ىلإ انلصوف .ىرخأ تارايس عبرأ اهعبتي

 انحوي سونيسكليف رام ةدايس ينلبقتسا ثيح نيعبرألا ةسينك يف تلزنو

١4 



 \ 4 ܘ ܘ

 سئفلا عم رازاع بيليف ديسلا يعمو تثدحت دقو ءمهضعب ينراز
 مدخي نأ :cola مارفأ رام ةسينك يف همادختسا صوصخب شهند ميهاربا

 .ديدجلا دحألا دعب ينعأ ؛جورد هللا ةمعن سفلا باهذ دعب هسينكلا يف

 .يضرف ؛همسرنف اسامش انل دجن امثير ءاتقؤمو بتار نودب

 | 4 ܘ ܬ ناسين ¥

 انيلصو ites مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 ءارج نم سوفنلا ةرارمل ارظن ءراطمتسالا ةالص بعشلا عم عوشخي

 .رطمت مل نكلو ءراطمألا سابحنا

 ءوردب ليئاخيم موحرملا حور نع نيعبرألا زانج ةالص Lyle مث
 .سادقلا دعب مهتيزعتل انبهذ نيذلا

 ايلاطيا لصنق يلوبوكرم سلوب اهماقأ ليتكوك ةلفح انرضح مث

 .يوابابلا ريفسلا فرش ىلع
 ) ¶ ܘ ܬ ناسين "“

 موصرب نوقايدفألا «ينم ةوعد ىلع ءانب ةيسابردلا نم لصو

 عفي رايتخالا لعل هرابتخال ,ةيكيريلكالا ةسردملا جيرخ Loan gs) سامشلا

Ronee Gree nits 

: Seal نق ceil aie gall yt عر a, 
 .عيمجلا

 ) 4 ܘ ܘ ناسين '"' ١

 ةرتفلا هذه يف عمج دقو ءروهش £ وحن ةدمل اتقؤم مارفا رام ةسينك ܢܚ مدح

\VA 



 ) 4 ܘ ܘ

 .ماتلا لالقتسالا مهفدهو «مهيأرب مهبلصت

 بئانلا ليئاخيم سلريك نارطملا ركذلا بيطلا ةافو أبن ينغلب مث

 .ايزعم انديس ةسادق ىلإ تقربأ اذه رثأ ىلعو ءرصم يف يكريرطبلا

 \ ¶ ܘ ܘ راذأ £

 عباسلا انيلصو ؛بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .وردب ليئاخيم موحرملا حور نع

 :اهماوق ةنجل فارشإب يلم سلجم باختناب رشوب سادفلا دعبو

 ܢܬ ܝܣܦ ميركلا دبعو هيسدق دحألا دبع نينوقايدفالاو جورد هللا ةمعن سقلا
 نوحجانلا ناكو قودنصلا حتف ةسداسلا هعاسلا يفو «ءينايرس داؤفو

 عيدو ءهرفصأ دوعسم :ةداسلا سلجملا ةيوضعب زافو ءاعرتقم /١١/

 ܨܝܚ ܕܘ cal pal انح بوقعي ءوردب زيزع ؛يسيلدب انح I le بيليف ܨܒܐ

 هللا دبع ءيماش لينربك ؛ءيجفجرج ميحرلا دبع ءيزاليش روصنم ؛نوعمش
 epg «pall «يدعس

 .عباسلا ةبسانمب وردب ليئاخيم ةلئاع ةيزعتل اليل تهجوت
 *١ ( jaܘ ܘ 4 \

 ةنجللا ريرقت يلتو clas مارفأ رام ةسينكل يلملا سلجملا اندقع

 VY + اهتحاسم ga J gle Kajal نا اشنإ ىلع ةقفاوملا ررفتف «ةينعملا
 يضرأ قباط تين نأ ܓ: ضرالا نم اعيود ارتم

 Syed فلا نوسمك وهو. ردقملا Sally «ةيبييردمك لوألا قباطلاو يدانك

 .ةئملا يف ةتس ةدئاف ءاقل كونبلا دحأ نم ضرقتسي

 9١ه ܘ ناسبن ١

\VV 



 \ 4 ܘ ܘ

 عم نكلو ؛ةديدجلا اهتسينك سيركتو قشمد ىلإ كريرطبلا انديس ةرايز مليف

 يماش ليئربكو شونح سينأو حالش عيدوو حالش نانويو راجن يفطلو

 ܪܨܘ ةريل © ܀ ܀ اهنم ؛ةسردملل ةيروس ةريل 5.6٠6٠ ب هالعأ مهتركذ نيذلا

 .بعشلا ءيجم مدعل نيردكتم .؛ليللا فصن دعب ةدحاولا يف انفرصناو

 ١ طابش 1400

 سادقلاب لوألا مارفأ سويطانغا رام كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 نيرشعلاو ةثلاثلا ىركذلا ةبسانمب كلذو «رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا

 يف دشتحملا بعشلا كرابو !ASUS ةيكريرطبلا ةدسلا ىلإ هئاقترال

 ١و9 ܘ ܘ طابش ܙ ܙ

 .«بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب هللا ةمعن سقلا لفتحا

 ليلاكألاو بطخلا صوصخب انديسل ايماس اروشنم مارفأ بهارلا أرقو
 .اهيف تاقفنلا نم ليلفتلاو

 ٠ ܘ ܘ طابش 4 )

 مارفا رام ةسينك يف انلفتحا دقو «ءسدفملا ينيعبرالا موصلا عذب

 روهمجو ؛لاجر ةعضب ةسينكلا يف ناكو «( ܐܢܩܒܘܫ ) ةحماسملا سقطب

 .تاديسلا نم

 ١ة؟هده طابش ¥



 ) 4 ܘ ܘ

adeسلجملا  (ballيف انثحب ءطقف ءاضعأ ةسمخ اهرضح ةسلج  

 .ةريثك روما

 ءايرهش ةريل ةئم عوطقم بتار ىلع هعم انقفتا دقو ءاتقؤم مارفأ رام ةسينك

 قودنص نم ددسي jac عقو اذإو «ةينيد تامدخ نع هضبفي ام اهنم مسحي

 .اهتدئام ىلع لكأيو ةينارطملا يف مانيو «ةسينكلا

 ١و ܘ ܘ ىناثلا نوناك £

 زانجب انلفتحاو cose مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ءىعسلا تلمكأ ,نسحلا داهجلا تدهاج " :اهتحتتفا ةملك تيقلأو «ءنيلصملاب

 ةسينكلاو ةسردملل ةيروس ةريل / \) © › / موحرملا دالوأ عربت دقو

 .اضيأ يمع تنب هعم ناكو

 ) 4 ܘ ܘ ىناثلا نوناك ¥

 ليتوأ يف ياش ةلفح نيعبرألا قاقز يف انتسردم ةرادإ ةنجل تماقأ

 اهيف تضرعو «بلح يف انتلم ءانبا نم نيريثكلا اهيلإ تعد بلحب جيرالك



 ) 4 ܬ £ _

 هللا قزر بئانلا هعمو نيتاللا سيئر نوطنأ بألا ةيزعتلل انراز

calleينيدرام سجرج يروخلا هبئان هعمو ةنراوملا نارطم ةدايس مث  

 .هيزعتلل
 ) 4 ܘ £ لوألا نوتاك 5

 انأدبو ca gall داليملا ديعب انلفتحا صمح عمجم تارارق ىلع ءانب

 ةعاسلا انعلطو ةسماخلا ةعاسلا يف بلحب مارفأ رام ةسينك يف ةالصلاب

 .نيفرتعملا تافارتعا ىلإ تعمتساو يهلإلا سادفلاب انلفتحا دقو «ةنماثلا

 لوبق نع يراذتعاو ديعلا نع نيتفيحص يف تنلعأف تقبس تنكو
 .دادحلا ببسب نيئنهملا

 اومدق نيذلا ةلملا ءاهجو ضعب ىلإ ةفاضإلابف ءكلذ نع امغرو

 .اضيأ ءابرغلا ضعب ينراز ؛يل مهتيده
 \ 4 ܘ £ لوألا نوناك ¥ ܘ



 ) 4 ܘ £

 ضرمل سادفلاب لافتحالا نم يزاليش سايلا يروخلا نكمتي مل
 .مارفأ رام ةسينك يف سادقلاب انأ تلفتحاف هيلع | ܐܟ طيسب

ORS ( 4١ 4 ܘ £ لوألا  

 «يزاليش سايلا يروخلا هيلع فوسأملا هللا ةمحر ىلا لقتنا

 .رهظلا دعب فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ءاثالثلا ادغ هنفدو هزينجتب لفتحيسو

 ابانرب نابرلا صمح نمو سويريوس رام ةدايس توريب نم لصو

 .يروخلا موحرملا ةزانج عييشتب كارتشالل يدوبع مارفأ بهارلاو
 ىلا هتيب نم ديقفلا نامثج عيش فصنلاو ةيناثلا هعاسلا يفو

 مورلا سوريلكا ءانسوريلكا ىلإ ةفاضإلاب عييشتلا يف كرتشا دقو ؛ةسينكلا

 .نيملسمو نييحيسم ءاقدصألاو نيبحملا نم تائمو سكذوثرألا نمرألاو

 نارطم ةدايس ىقلأو ءمارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو
 (celal سلجملا نع ةملك مارفأ بهارلا ىقلأ سادقلا دعب مث «ةملك توريب

 ىلإ انهجوت مث «نيعبرألا Glin سفط انلمكأ مث coy jell يزاعت انلبقت مث
 .ةيزعتلل ديففلا راد

 ) 4 ܘ £ لوألا نوتاك ١"

 «بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ابانرب نابرلا لفتحا

 .يروخلا موحرملا حور نع

 نابرلا هعمو توريب ىلا اعجار توريب نارطم ةدايس بلح رداغ
 «  > LLصمح .



 \ 4 ܘ £

 فقساأو ةريزجلا نارطم رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف لصو

 9١ه £ لوألا نوناك ٠

 مويلا اذه رجف يف فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا مامت يف رداغ

 نارطمو لصوملا ىلإ ىتم رام ريدو لصوملا ةنراطم ةدايسلا باحصأ

 .نيدرام ىلإ نيدرام
 نارطم اضيأ مويلا اذه رجف نم ةعبارلا ةعاسلا يف رداغ امك

 فقسأ مهعمو ؛هريتركسو هصاوق هقفاري ناكو ؛ةكسحلا ىلإ ةريزجلا

 ةمالسلا مهتقفار .زيزع سفلاو روطلا
 5١ه £ لوألا نوتاك ١

 تمسرو sorta, tel Hl le Aas od pall سادقلاب تلفتحا

 سامشلا مارفأو ؛بلحب ܐ مارفأ رام ةسينكل اسامش ° ريق يدوبع مارفأ نييهارلا

 لقت ةماسرلاو سادقلا دعبو ءصمحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينكل اسامش سلوي

 حايزب مهوذخأ نيذلا ةسمامشلاو نينمؤملا نم يناهتلا ناسامشلا نابهارلا

 .يناقوفلا ناويدلا ىلإ

VY١5514 لوألا نوناك  

ets aa 

 ܢܡ

VV4 ܬ £ لوألا نوناك  ( 



( ¶ © £ _ 

 فعضب ركنأف cad هتبتاكمب توريب نارطم تمهتاو «ةريثكلا هتاءارتفال

Ops 54 ܬ £ لوألا  ( 

 ةماع لئاسم يف اضيأ انديس عمو ةنراطملا نحن انضعب عم هانيضق

 .هصاخو

 \ 4 ܬ £ لوألا نوناك ¥

 قشمدو توريب نارطمو نيدرام نارطمو ىتم رام ريد نارطمو ةريزجلا
 تاسلج تناكو «نيدبع روط نارطمو لصوملا نارطمو بلح نارطمو

 «تاجردلا ضعبب حسفو omen) ديع ادعام يبرغلا باسحلا رقأ

 .هريغو اكريمأ فالخ يف رظنو

A5١ه £ لوألا نوناك  

 ىيلإ انلصوف .ءبلحو ىتم رام ردو لصوملاو Cpa gle نارطم :ةعبرألا

 ) 4 ܬ £ لوألا نوناك 9



 \ 4 ܘ &

 ةيضق يف رهظلا دعبو رهظلا لبق هتسلج يف سدقملا عمجملا ثحب

GGنارطملا عم ةدحتملا تايالولا نايرس نم مسق  ce gsيأرب ررقتو  

 انأ امأ ءرمألا يف قيقحتلل انحوي سونيسكليف نارطملا لاسرإ ةنراطم ةتس

 ءاقبلاب هثبشتل نارطمك ةمدخ لك نع عوشي نارطملا دي فك :ييأر ناكف

 .فقوملا يلجني امثير ادنك ىلإ باهذلاب هل رمألا رادصإو coo pel هنايصعف

 لزع يف اذه هريرقت ءوض ىلع لمعي نأ ىلع قيقحتلل نارطم لاسرإو
 .هديبأت وأ نارطملا

 ." سكذوثرألا

 | 4 ܘ £ لوألا نوناك £

 مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب نيدرام نارطم ةدايس لفتحا

 .ءارذعلا ةراشب نع ةظع ىقلأو رانزلا

 .ةفلتخم ارومأ اهيف ثحب ءرهظلا دعب هتسلج سدقملا عمجملا دقع

 نييعت ررفتف ءاهل بتكلا عبطو ةصاخلا انسرادم نع ةرهسلا ثيدح ناك

 ريبدتل ةريزجلا نارطمو فيلأتلل توريبو لصوملا انارطم اهماوق ةنجل
 .هتيشريأ ءانبأب هلاصتا دعب لاملا

 \ ¶ ܘ GNI نوناك ܘ

 ةيدرف رومأ يف اهيف ثحب رهظلا لبق ةسلج سدقملا عمجملا دقع

elsوأ يسقط وأ ينيد باتك لك ىلع كريرطبلا قدصي نأ ررقتف  



 ١ 5 ܘ ܬ

 .ليلجلا فقسألا ةدايسب انبحرف

 قيرط نع صمح ىلإ نيدرام نارطم ةدايس مويلا رهظ لصو
coleةسلجلا سدقملا عمجملا دقع رهظلا دعب نم ةيناثلا ةعاسلا يفو  

 باسحلا لوبق ررفتو ءيبرغلا باسحلا لوبق هيضق يف اهيف ثحب ܘܢܐܬܐ

 هلوبق اهنارطم ضفر يتلا لصوملاو ءرصمو سدفلا ءانثتساب يبرغلا
 .(باسحلل ينعأ) هل هتيشربأ ةيرثكأ ةضراعمل

 .صمحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 \ 4 ܘ £ لوألا نوناك ١

 جاوزلا تاجرد يف ثحبو AT هتسلج سدقملا عمجملا دفع
 ىرخأ رومأ يف ثحب مث معلا ةنبا ادعام حيسفتلا ررقتف ءاهيف حيسفتلاو

 جاوزلا نوناقل هباشم رارق ذاختا ةيناكمإ عمجملا ثحب امك ؛جاوزلاب قلعتت
 ةعاذإ ءاضعألا رثكأ ذبحف Sah YI ليلاكأل مهرابتعا مدعو يكيلوثاكلا

 روشنملا اذه لثم نا :بلح نارطم انأ تلقو ial» مهتلباقمل روشنم

 ملو .كيلوثاكلا دقتنن هب يذلا داقتنالل انضرعيو ةيحيسملا حورلا عم ىفانتي

 .دعب ءيش ررفي
 \ 4 ܘ £ لوألا نوناك '

 ةسردملا pal ثحبو ءرهظلا دعبو رهظلا لبق نيتسلج عمجملا دفع

 دوجو مدعل ةيباجيإ ةجيتن ىلا لصي ܟܠ ܙ ؛سقرم رام ريدو ةيكيريلكالا
sl ease eles 

 ) 4 ܬ £ لوألا نوناك ¥



 ١ 8 ܘ 4غ

 . يج ريدم حيسملا auc ديسلا ةدئام ىلع ءادغلا

 ١954 لوألا نيرشت ) £

 توريب نارطم ةدايس هنواعو يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 امهالك ناكو : :اهعوضوم لصوملا نارطم ةدايس ةبطخ ىقلأو «قشمدو

 .تاباصيلأو ايركز نع «" نيراب

 .كريرطبلا ةسادق ةسائرب مويلا حتتفيس يذلا عمجملا يف قيفوتلا مهل

 ؛لوألا مارفأ كريرطبلا ةسادق مايأ يف عبارلا سدقملا عمجملا حتتفا

 ريدو لصوملاو ةريزجلا ةنراطم ةيوضعو كريرطبلا ةسائرب هتاسلج ىلوأ
 بحر «ءسدفلا حورلا ةوعد ضرف ةوالت دعبو «بلحو توريبو ىتم رام

 ينارطم راظتنال ةسلجلا تعفرو «ةينايرس ةملكب ةنراطملا ةداسلاب هتسادق

 .نيدبع روطو نيدرام
 \ 4 ܘ £ لوألا نيرشت ¥

 تايالولا ينمؤم ضعب فالخ ةرابضإ ةسمخلا ةنراطملا سرد

 .عمجملا تاسلج يف فالخلا ثحبل اديهمتو .عوشي نارطملا عم ةدحتملا

 \ 4 ܘ £ لوألا نيرشت ¥ 4

 > اروبا ةيسحلا a يحي

 ie تالج نث ايثحبا

 ةرئاطلاب بلحف يلشماقلا قيرط نع نيدبع روط نم ءاسم لصو

 «يزرفكلا زيزع سقلا هعمو مارفأ سينويإ رام نيدبع ܨ ܕܐܟ فقسأ ةدايس



 \ 4 ܘ £ _

 .ةلملا ءانبأ نم ضعبلل تارايزب تمق

 \ 4 ܘ £ لوليأ ¥ 4

 تهجوت «ةينوراملا بلح ةينارطم نم انيلا تهجو ةوعد ىلع ءانب
 ةسينك ىلإ ًءاسم ةسماخلا ةعاسلا يف مارفأ بهارلاو سايلا يروخلا يعمر

 نيعملا بويأ سيسنرف نارطملا لصو قئاقد دعبو ؛ةحاسلا يف ةنراوملا

 نارطملا هقفاري ناكو ؛هسوريلكا هب فحي «ءبلحل امور لبق نم اديدج

 موسرم يلت دقو ءسوريلكالا نم فيفلو ةنراوملل صربق نارطمو ةدايز
 ةلوطم ةملك ديدجلا نارطملا مث «ةملك ةدايز نارطملا ىقلأو .... و نيقيلا

 5-5 يكئالملا مالسلاو انابأ ولتي نمل الماك انارفغ اريخأ اهيف حنم

 ١5514 لوألا نيرشت ؟

 .ةباينلاب مهزوفب نيئنهم بزحلا رقم

 مظانو ايخيك يدشر اوناكو ؛ةنراطملل ةرايزلا بعشلا بزح عجر

 .ملاس هللا قزرو نايجاريج ناركيدو ادمرب داشرو يسدفلا
 :نم فلؤم دفوب BL Hl) ܐܫܟ ys ءاضيإا ينطولا بزحلا راز امك

 .ءاقرزلا ىفطصمو ايرمز نويلو يرباجلا ناسحإ
V55١ه £ لوألا نيرشت  

 مظان ةلود هل بختناو .هتاسلح ىلوأ يوروسلا يباينلا مسلح ملأ ܐܳܦ

 .هبتكم ءاضعأ بختنا امك ءاسيئر يسدقلا

 اعلم 5 8 رقع. tc cl 53 | فياد



 £ ܘ 4 ١

 . £ Gilܘ 4 |

 LUG VEY باختنال عارتقالا ةيروسلا ةيروهمجلا يف مويلا أدب

 .يروسلا ناملربلل
 تظفاح ةموكحلا نأ دئارجلا يف هانأرقو هانعمس ام ىلع رهظ دقو

 :دهل نيلعم GLE نيبحانلل ةماثلا 77 ati 3 اهدعو ىلغ

 زكارم مارفأ رامو سجرج رامل نيتسينكلا ةحاب يف ناكو
 .عارتقالل

 ) 4 ܘ £ لوليأ 4

 عارتقالا قيدانص تحتف دقف «ينوناقلا باصنلا لمتكي مل هنأ امب

 عارتقالا ةنجل روضحب سمأ اليل رشع ةيناثلا ةعاسلا يف تمتخ يتلا

 زرفب رشوب ثيح ءاسم ةعبارلا ىتح عارتقالا موادو نيحشرملا يلثممو
ua!2(  

 \ 4 ܘ £ Soli ¥ ܘ

 نارطم :نوعمتجملا ناكم Ald USN نايرسلا ةينارطم يف انعمتجا

 كيلوثاكلا نايرسلا نارطمو كيلوثاكلا مورلا نارطمو سكذوثرألا نمرألا

 سيئرل ةيقرب لاسرإ ىلع انقفتاو .سكذوثرألا نايرسلل بلح نارطم انأو

 صقنلا ىلع نيجتحم «ةيلخادلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئرو ةيروهمجلا

 نم نيريثكلا تمرح يتلا ةيباختنالا لوادجلا يف ناك يذلا للخلاو

 .يباختنالا مهقح ةيدأت نم نييحيسملا



 £¿ ܘ 4 ١

 ءاسم ةسماخلا ةعاسلا يف تهجوت ةيكريرطبلا نم ةوعد ىلع ءانب

 ةرشاعلا ةعاسلا يف قيرطلا ةءادرل ارظن اهيلإ انلصو ثيح صمح ىلإ

 .نيمئان ةيكريرطبلا Jal تدجوف celine فصنلاو

wil £١4 ܘ £  

cy jذيع )ܙ 31 عم تمفابصت انك ءاتذيس ةسادق  Gu Allموصرب  

 يف ةدحتملا تايالولا ريفس ةداعس انديس نم ةوعد ىلع clu ءاجو

 ناكف ؛ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط لوانتو vo ph Sau هعمو قشمد

 بلح نارطم ܐܐܕ هنامجرتو ريفسلا :اورضح نيذلا مهو نووعدملا

 عالطاو ةّيدو ثيداحأ دعبو ca gee yp هللا دبع روتكدلاو رفصأ دوعسمو
 امك عّدو ؛ةيطخلا راثآلا ضعبو فشتكملا ءارذعلا رانز ىلع ريفسلا

 .ةوافحب لبفتسا

 ١ 4 ܘ ܬ بأ ܘ

 بيقنو «ةيدلبلا سيئرو ظفاحملا ةدياعمل ىدأ سقلا يعمو تهجوت

 .ةيكرتو قارعلا يلصنقو ليجلا هيبنو
 ١ 4 ܘ £ با 4

 بوقعي سويريوس رام ةدايس صمح قيرط نع توريب نم لصو
 تايالولا يف انتلم ءانبأ دحأ كونام لسر رتسملا هعمو توريب نارطم



 \ 4 ܘ £

 ةليمج ةلفحلا تناكو cy gave ةعطق ¥ £ ىلع يكريمألا دازملا ةقيرطب

 دعب ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىلإ ةنماثلا ةعاسلا نم تدتما Ab gl) اهنكلو

 شتفمو فراعملا ريدم اهرضح امك ريفغ عمج اهرضح «ليللا فصن
 3:33 سرادملا

 ^ رومت ١954

 راه هديك ىف cali pha نيب سو دكا راد Stee للكل
 هل ةلمع ىذلا لابقتسالا رمضحو 70 gy gli pull 7 سجرج

 .مهضعب ينراز .تيقلأ يتلا بطخلا ىلإ عمتساو ءفاشكلا
 ١ ܘ £ زومت 4 |

 coma ye رامو مارفا رامل نييلملا نيسلجملا نم اعامتجا تدفع
 ءانتلم ءانبأ نم دحأ حيشرت ةيناكمإ يف يباينلا سلجملا تاباختنا يف انثحبو

 .ادارأ اذإ اياده نانوي وأ رازاع جروج حشري نأ ىلع يأرلا رقف

 \ ¶ ܘ £ زومت ¥ ܐ

 اعبرم | ܡܚܘ 14£ اهتحاسم ضرأل غارفلا مت ءاسم مويلا حص

 ةريل ٠٠١ رتملا رعسب هاكرشو لوتعج يكروي ةداسلا نم اهانيرتشا

 نايرسلا ةفئاطل اكلم dy yg as ةريل ) £ ܀ اهتميق غلب ؛ةيروس
 اهانذخأف اهنمث ديدستل ةيروس ةريل فلأ ٠“ وحن انزوعأ دقو .سكذوثرألا

 .ةدئاف نودب ܬ ܢܝܚ ةدمل ءاهجولا ضعب نم ةضرقلا ليبس ىلع
 ) 4 ܘ £ با »



 ) 4 ܧ £ _

 ; £ ܀ لا تاميتيلاب صاخلا حانجلاو ريدلا ماسقأ يف اهيف انرود ةعاس

 .هينارطملا يف انتليل انيضقو قشمد ىلإ انعجر
 ) 4 ܬ £ زومت "

 قشمدب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ابانرب نابرلا لفتحا

 نابرلاو قشمدو توريب نارطمو بلح نارطم ) انهجوت اروف سادقلا دعبو

 مورلا انكراش ثيح سكذوثرألا مورلل ةيميرملا ةسينكلا ىلإ ( ابانرب
 ةنس 4© رمعلا نم غلابلا ثلاثلا سوردنسكلا مهكريرطبل يبهذلا ليبويلاب

 ةسيينكلا تناكو «ةيفقسألا يف ٠٠ و ةينابهرلا يف ةنس ٠١ اهيف ىضق

 كب مشاه سادقلا رضحو نييناملعو نييكيريلكا نم ةريثكلا دوفولاب ةصاغ

 كريرطبلا ةئنهتل انجرخ سادقلا دعبو «ةيروسلا ةيروهمجلا سيئر يساتألا
cal gaدوففم ماظنلاو ةريثك ريهامجلا تناك . 

÷: 1 13--( 1 Lilua gd pees ىلا يو نسا wie 
 ܐ

 £  £ joaܘ ¶ \

 انحوي سونيسكليف رام ةدايس يضاملا Gull abe ينفبس دق ناكو

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب سمأ لفتحا يذلا نيدرام نارطم

 \ ¶ ܘ £ joa ܘ

1 Cais! cal pi) بهارلاو اباتزب.نابزلا نصبح نم dey 

 امنيس يف ةيسردم ةلفحب نيعبرألا قاقز يف انتسردم  Ulضعنب اهب ماق
 عمجو ؛تاصقرلاو ديشانألا ضعبب تابلاطلاو بالطلا ١١١١ ةيروس ةريل

1١7 
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 مث )ܠܥ يرصن تيجروجو يلصوم رصان ناج تللك مث «ةلملا ءانبأ نم

 .فقسأ هللا حتف تيبو سقلا سايلا تيب ايزعم ترز

 ةتس اهرضح ةسلج يبلحلا يلملا سلجملا دقعو ages ينراز

 روضح نع ءاضعألا لامهإ سلجملا عم تشثحب دقو .طقف ءانضعأ

 اهانيرتشا يتلا ضرألا اهمهأو اياضقلا ضعب يف رظنلل تاعامتجالا
 .ةسردم اهلعجل

YA١95584 ناريزح  

Casنيدرام نارطم ةدايس يعمو انديس ةسادق عم 57  

 ىلإ ةدحاولا نيتلاسر لاسرإ ررفتف .كلذ ريغو اكريمأو سدقلا صوصخب

 SIV ܕ ءروهش ةعضب سدقلا ةرايزب مهنارطمل اوحمسيل نيدرام سلجم
 .ةدحتملا تايالولا نم دوعيل عوشي سويسانثأ نارطملل

 انديس ةرايس يف قشمد ىلإ رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف انهجوت

 كريرطب ليبويب قشمدو توريب نارطم عم كارتشالل ابانرب نابرلا يعمو
 Ai ee 1 3 3 عنو

 ) 4 ܘ £ زومت ¥

 ةسيئر Ly تبحر ثيح سكذوثرألا مورلل القت ةسيدقلا ريد انرز
 Aa Sela hod ىف Vall اتابعك )

 Sus ايانديص ىلإ انهجوت حابصلا يفو .ةينارطملا راد يف انلزنو فصنلاو

 ىلع ءادغلا ماعط انلوانتو بوفعي سويريوس نارطملا انعم ناكو انرز

 دعبو «ةدحتملا تايالولا يف مورلل ريشب سوينوطنا نارطملا عم ريدلا ةدئام



 \ 4 ܘ £

 ىلإ عدو نأ دعب ءقشمد نم هتسادق ةيعمب حابصلا اذه يف تعجر

 نم قيرفو ةريزجلاو توريب ينارطم GIN تارايس ثالث هتطبغ ريصفلا

 .ريصفلا ىتح ءاهجولا

 ةريصق ةحارتسا دعبو yg ball» ماعط انلوانتو كينلا ىلإ انلصو

 هيداحلا ةعاسلا يف اهيلإ انلصوف صمح ىلا انريس انلصاو مث ءامهرصق

 . ريظلا لق `

Vt4 ܘ £ ناريزح  | 

 نيتنجرألاو ليزاربلا ىلا باهذلا صوصخب انديس ةسادق ينحتاف

illايتدبم ةتظبغ قفاوف «سادقلا نيد ءافول هعمجأ ام نوكي نأ ىلغ الئاق  
 .اذه ىلع

 9١ه £ ناريزح )

 ىلإ تنجو celine فصنلاو ةسماخلا ܧܐ ܝܚ يف صمح تكرت

 يف بلح ىلإ انلصوف ܒܨ ܨܘ اهمسا ددص نم ةينارطملل همداخ يعمو بلح

 BS 3 ةعابلا

  VVناريزح 140%

 ةميق بعشلل تنيبو مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 سفقلا سايلا نيموحرملل زانجلا ةالص انيلصو all» يف يسقرملا انريد
 ءاهجولا ضعب يلع مالسلل ناويدلا ىلإ علط سادقلا دعبو .فقسأ هللا حتفو



 £ ܘ 4 ١

 oa اهيفو ؛ةجيفلا هايم ةحلصم ىلع هانجرفو هتسادق انذخأ

 .نفلا يف ةيأ فرغلا

 .ةديدجلا قشمدب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ١9554 ناريزح ٠

 .ةوافحب لبقتساف اضيأ نمرألا سيئر هتطبغ راز دقو .هتكرب لاونو
 \ 4 ܬ £ ناريزح ١١

 ماظن قيفوت ميعزلاو يقابلا دبع سقايرق نارطملا ةدايس عم ترز

 كب داؤف فتاهلاو ديربلاو قربلا ريدمو نودمح ىفطصم سيئرلاو نيدلا

 قحسا ديعس Gaps عم رهظلا دعبو .ءوظوب يلع ةيلخادلا ريزوو يبلحلا

 .راجن سايلاو

 ةريزجلا ينارطم عم موزخ انح تيب يف ليللا يف انرهسو

 ناضحأ ىلإ هتداعإل موزخ انح رهص ونونس ميهاربا عم انثدحتو «توريبو

 .ةلملا ءانبأ نيبو هنيب لعزل اهكرت يتلا ةسينكلا
  5ناريزح ١5954

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انديس لفتحا دقو ةرصنعلا ديع

 يهلإلا سادقلاب هيرس ةروصب هسفن تقولا يف لفتحا امك ءقشمدب سجرج
 نم نيلصملا ىلع ةغيلب ةظع هتطبغ ىقلأو «ةريزجلاو بلح انارطم

 .مهريغو نايرس
 .يمع نبا حيسملا دبع تيب يف ءادغلا ماعط انلوانت

 ١9514 ناريزح "١
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 يساتألا ضيفو يلسعلا يربص ءارزولا سلجم سيئر ةيروهمجلا سيئر

 سلجمل ماعلا نيمألاو ةيلاملا ريزو مظعلا نمحرلا دبعو ةيجراخلا ريزو
 نينثإو يروهمجلا رصقلل ماعلا نيمألا اليتاش دلاخو cule Lis ءارزولا

 ةجردلا نم يروسلا قاقحتسالا ماسو ةيروهمجلا سيئر دلقو .نيرخآ

 نم قشمد تايصخش نم ريبك روهمج راز كريرطبلا ةسادقل ةزاتمملا

 .ةديدجلا ةسينكلاب نيئنهمو انديس ىلع نيملسم نيملسمو نييحيسم
 ١5514 ¿| ܡ ܥ ¥

  Geيبو نراشا 94 >) :1

 ةنراطم اهرضح ةعبرألا ةنراطملا هعمو ءسكذوثرألا مورلا كريرطب

 هليكوو كريرطبلا ةهطبغ ىلا ةفاضإلاب ءمورلل ةامحو نانبل لبجو صمح

 .سوريلكالا نم فيفلو ناروح نارطمو يتيوص فقسألا

 `( 58 8 Ged تايصخش نم jal فيلل ناز
 Sees سر

 95١ه £ ناريزح ^

 دنهلل نيضوفملا ءارزولا ةعبرألا ةنراطملا هقفاري هتسادق راز

 .تايصخشلا نم مهريغلو ارتلكنالو اكريمالو

 ) 4 ܘ £ | ܡ 4

 راز امك .ءقشمد تايصخش نم رخآ اقيرف اضيأ مويلا هتسادق راز

 ءاسؤرل ةرايزلا ةنراطملا ضعب عّجر امك .كيلوثاكلا مورلا كريرطب ةطبغ

 .ةيحيسملا فئاوطلا
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 هلابقتساب ناك ثيح فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف امود ىلإ انلصوف بكوملا

 ظفاحم كرتشا نأ دعب هريس بكوملا لصاو مث ؛مهتارايس يف ريفغ روهمج

 سبلو لجرت ثيح اموت باب ىلا bes ىتح «لابفتسالا ىف gas ةتيدعلا

Geنيب ىتمو ةيويحلا  islesܘ ܠܸܢ ܠܥ ةسينكلا ىلا بعشلاو سوريلكالا  

 ؛ةينارطملا ن اويد يف نيئدهملا لبقتسي ذخأ مث «نينمؤملاو هللا ركش ثيح

 يمع نبا حيسملا دبع تيب ىلإ تدعو ةعرسب تصلخف سانلا ةرثكل ارظنو

 ١9554 ناريزح ܘ

 نايرسلل سجرج رام ةسينك سيدفتو نيشدتب انديس ةسادق لفتحا

 «نيدرامو ةريزجلاو بلحو توريبو قشمد ةنراطم هنواعي قشمد يف

 قشمد ظفاحمو ءارزولا سيئر روضحب ءسوريلكالا نم فيفل همدخو

 لفتحاو نينمؤملا نم ريبك روهمجو تايصخشلاو ءارفسلا ضعبو زاتمملا
 ةملك ىقلأو ܝܠ SY مورلا كريرطب ةطبغ هرضح دقو «يهلإلا سادقلاب

 خيرات يف US اموي ناكو «نيئنهملا نم روهمج هراز سادقلا دعبو «ةغيلب

 .قشمد نايرس

 فيفلو نانارطم هلبقتسا دقو سكذوثرألا مورلا كريرطب انديس راز

 .سوريلكالا نم
 \ ¶ ܘ £ ناريزح 5

 مالسلل يروهمجلا رصفقلا ىلا هجوتف ةوعدلا كريرطبلا ةسادق ىبل

 يف ءادغلا ماعط لوانتو (cult كب مشاه ةيروهمجلا سيئر ةماخف ىلع

 نيدرامو ةريزجلاو بلحو توريب ةنراطم اهب فرشتو ؛ءيروهمجلا رصقلا

 ىلإ ةفاضإلاب اهرضح امك ؛قحسا سفلاو ابانرب بهارلاو يكلم يروخلاو
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 تيب ىلع انحرعف ܩ ىلإ انعجر clive ةعبارلا ةعاسلا دنعو «ةعيبطلاو

 انتليل انتتب مث ءامهنم ةوعدب ءاشعلا ماعط انلوانت ثيح يزان ىسيعو بوقعي
 ܒ ىروخلا دواد تيب يف

 ) 4 ܬ £ رايأ '

 ريتركس ينوج رتسمل مويلا حابص نم ةعساتلا هعاسلا يف ينراز

 «ضرألا انيرتشا ادا اهئاشناب اننودعاسي نامع ܨ ةسردم ءاشنإا صوصخب

 .ضرألا ءارشل اندادعتساب مهل اندكأو

 ١554 رايأ £

 زج انيلصو «ةمايفلا ةسينك يف يهلإلا سادفلاب مذهب نابرلا لفتحا
 ريد ىلإ انهجوت ةرشاعلا ةعاسلا يفو ءيبوكسم انح موحرملل نيعبرألا
 مادو ءسداسلا كرويك اينيمرأ كريرطب موحرملل Glin روضحل نمرألا

 (نحن) نايرسلاو طبفلاو مورلا ىلص دقو ءفصنو ةعاس سادقلا عم زانجلا

 هيكريرطبلل انعلط كلذ دعبو .ةرصتخم زانجلا ةالص هتغلب لك شبحلاو

 مث .كانه انيدغتو ܘܠܐ ܟܢ نيزعم يركش سايلا تيب انرز ءيزاعتلا انمدقو

 جروجو ورغ سوساب تويب cle نابرلاو فسوي نابرلا يعمو ترز

 .وطسق نوجو وللباط
  yrرايأ ١954

 امهترايس يف ديعس يمع دالوا سايلاو حيسملا دبع يعمو تهجوت
lg aes Re Quayنلمروكاا 0. ىلإ ) Keay welتلق نأ  

Airesتيمضنا «هاقفار نيذللا نيدرامو ةريزجلا ينارطم ىلع تملسو  ee 



 ضارعتسالا اذه رضح دقو lla ةلالج ةملك ىلإ انعمتساو »32 ܠܐ

 ءامعزلا ةيروسلا انتموكح لثمو ؛يتيوكلا ريمألا ومس ندرألا فيض
 .فاسع وبأ نباو نيدلا ماظن قيفوتو ريقش تكوش

 يف انيشعتو كانه انيدغتو cca st حيسملا دبع تيب ىلإ انعجر
 انلصوف نامع نم ةنماثلا ةعاسلا يف انعجرو ؛ءشونح نوطنأ ةفايضب هتيب
 .اليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف سدقلا ىلإ

 \ 4 ܘ £ ناسين ¥ ¥

 سلوب نابرلا يعمو Ae peed ةرايس يف (LS حابصلا يف

 هنمو تيملا رحبلا ىلإ Liga sis .ريغصلا هفيفشو هتدلاوو ابانرب نابرلاو

 ندرألا رهن ىلع انررم مث ءسوميسارج رام مساب مورلل ةلمجلا ريد ىلإ

 احيرأ ىلإ انلخد مث ءشابحألا مث طابقألا مث ءانحوي رام مساب هريد انرزف

 مث ؛ءادغلا انلوانتف هل تيب ىلإ انلزن مث ؛هبرجتلا لبج يف ريد ىلإ انهجوتو

 .ءفسوي al هتخأ دنع لزان «ينيتنجرأ يرفح يسوخ وبأ ىمسي الجر انرز

 ىف ܙ
 .ةعامجلا ءانبأ ضعب انراز ليللا يفو يروخلا دواد تيب

 ١8514 رايأ ١

 نامع يف انتعامج يلصت ثيح يهلإلا سادقلاب ابانرب نابرلا لفتحا
 انلوانت سادقلا دعبو «( نيقيلاو كشلا ) ديدجلا دحألا بسانت ةملك ىقلأو

 ىلعو نيترايس يف انهجوت فصنو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو روطفلا

 دعب اهيلإ انلصوف ءارتم وليك 25 دعبتو شرج ىلإ ةيريخلا ةيعمجلا باسح
 نيجرفتم لوجن انذخأ ءادغلا لوانتو ةليلق ةحارتسا دعبو ءهروسكو ةعاس

 نامزلا ثادحأ مغر ةعفترملا ديماوعلاو ةشهدملا ةميدقلا راثآلا ىلع
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 ةعمجب انلفتحاو ةيمسر ةروصب ةمايقلل انهجوت ةسماخلا ةعاسلا يف

 ثيح «ةنماثلا ةعاسلا يف انعجرو «ةعئار تناكو ةداتعملا ةرودلابو مالآلا

 .ريدلا ةسينك يف اضيأ بيلصلا زانج انلمعو اليلق انحرتسا
 ١9514 ناسين ¥ ܙ

 هيمسر ةروصب ةمايقلل انهجوت مويلا حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف
 ܢܒܥܬ ܠ ܕ .يهلإلا سادفلاب ابانرب نابرلا لفتحا دقو 6( gill تيسب انلهتحاو

 وعنك سرافلا انح ليئاخيم ديسلا sll ىرتشاو cy sill بلجل بوقعي نابرلا
 yelling ىلا tek, oy vest تارود كالق ان رهو cl Ms نير

 يف انلزن ءشبحلا ةلفحل ابانرب نابرلاو سلوب نابرلا يعمو انبهذ
de Lalلافتحالل 3 0 ىلإ اليل ةرشاعلا  Sy 509 Kulaاذكهو 5  Lid, 

 .دحألا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ىتح

 £ ¥ ناسين ١954

 دعبو ܬܢܘ ܝܚ ةروسصب ةمايفلا نم انعجر مويلا اذه رجف يف

 .ديعلاب انتئنهتل نودفاوتي بعشلا صحعبو راوزلا أدب «نيتعاس {aa رتسا

 Cli ١954 ¥ ܘ

eleريدلا ةئنهتل تايصخشلا ضعب  cantlyمورلا ةئنهتل انبهذ  

 .ديعلاب شبحلاو نمرألاو

 ١954 ناسيل ¥

 سلوب نابرلا يعمو انهجوت «ةيندرألا ناكرألا سيئر ةوعدل ةيبلت
Aloo ` 7ان ريصس 9 نامج  pelea0(  



 \ ¶ ܘ £___ 1 _ ܨ ¦ _

 يف نيناعشلا ةهرود انردو ,ةمايقلا ةسينك يف يهلإلا ula تلفتحا

 انعجرو !Adal هذه يف نوريشك انريد راوز ناكو «ةداعلا بسحب ةمايقلا

 ضعب Ubud «ةعاذإلا راد ثيح هللا مار ىلإ ليترتلا ةقوج عم سلوب

 نابرلا ܐܝܠܫ ܡܥ لاقو انأ هتأرق ليجنالا لصف اهللخت ةمايقلا ليتارت

 .ةقفوم ةملك ابانرب نابرلا ىقلأو ةداعلا

١9514 Glu | 

 ةروصب نيتاللا كريرطب ةئنهتل انهجوت ةرشاعلا ةعاسلا يف

 .ةعامجلاو نابهرلاو راوزلا عم هتيضق .ةيمسر
 ١9514 ناسين ) 4

 توص) ويدار يف يرصملا مسفلا سيئر غابص ىسيع ديسلا انراز

 ادعوم هل انّيعو ܟ ܠܠܟ انيبلف ءينايرس سادق ليجست يف بغرو (اكريمأ
 eae و ةسيئاتلا ةعاسلا اذغ

 ١954 ناسين ¥ ܀

 اضيأ يه تلجس ةملك تيقلأو hid مانهبو بوقعيو ابانربو سلوب نابهرلا
 .ةلماك dels تقولا قرغتساو

 ١954 ناسين ¥ ܐ
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 عم ܐܳܢ ܛܝܢ Cus مارفأ رام ةسينك ىلإ انعجر مث caaliSul ةريبك ةرامع اهيف
 .ةيحور ةرهس ةعامجلا

 ) ¶ ܘ £ ناسين ) ¥

 يهلإلا سادقلاب سمألاك ةيمسر ةروصب فلج سلوب نابرلا لفتحا
 سادقلا دعبو (cd Leal يف ليجنالا تأرقو ءدهملا ةسينك يف انحبذم يف

 ةرايزلا انلدابت مث نوتيزلاو ياشلا انلوانت ثيح نمرألا ريد ىلإ ةيناث انعجر

 .«تارايس ثالث يف سقرم رام ريد ىلإ انعجر مث ee YI ريد سيئر عم

 ةيروسو لصوملا نم راوزلا نم اجوف اندجوو ءارهظ ١١ ةعاسلا انلصوو
 . ريذلا ىلإ اولضو

 ) 4 ܘ £ ناسين × ١

 سقرم رام ريد يف ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 اهلك ةلفحلا ܒܕ band pall ريدلل Gals يواجج مانهب بهارلا تمسرو

 ةيسايسلا تايصخشلا نم فيفلو ناكيلكنألا نارطم اهرضح «ةينايرسلاب

(Aran slgةدحاولا ةعاسلا يف مث .ةينارطملا ناويدل حايزب انعلطو  

 ىتح Cred ريثك بعتب تدرعش :عءاشغلا دنعو .ادج ىفت باش وهو ودم نم

 .قلقم لكشب حابصلا

 ) 4 ܘ £ ناسيل )

  VVܘ £ ناسين 4 )
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 .اليل
 ܝ

 ٠ ܘ £ ناسيلن 4 ١

 سادفلاب تلفتحا دقو .ينيعبرألا موصلا نم سداسلا ܟ وهو

 cos ܟܠܐ ةملكب بعشلا تظعوو ܕܟܠ تيب يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا

 بعشلا تكراب ثيح ؛ةيعمجلا ناويد ىلإ حايزب ينوعلاط سادفلا دعبو
 سوقانلل ةبق اولمع ةلئاع ١٠١٠١ وحن مهو «ةيئاشنإلا مهلامعأ ىلع تينثأو

 وحن ريخألا ىلإ مهفلكتسو مهتفلك «ةيلاع ةيعمجلل ةريبك ةفرغو ةيلاع
 1 ,ee رانيد ܀ ܀ ܀ /

 .يعامتجا ينيد يلم ثيدحلا

 ١ ناسين ١554

 نا دعبو دهملا ةسينك ىلإ انلزنف ءسدفقلا نم ةيمسر ةروصب نيصاوقو
 تلفتحاو ةسينكلا ىلا انلزن ؛نمرألا دنع ةداعلا بسحب Sul انحرتسا

 دودملاو ةدالولا دهم حبدذم ىلإ انلزن a «بعشلا تظعوو ىهلإلا سادفلاب

 ثيح نمرألا ܠܝܐ ىلإ ةيناث اندع سادقلا دعبو .ةالصو اها Glee ثيح

 ܝܢܝܬܐ ܨܠܐ بألا هسيئر مهريد يف ينرود ءاسملا ةالص دعبو ءانيدغت

 ؛ينايرس هدلاو GY اريثك انبحأ !GY) ثمد بيط نهاك وهو بورسيم
 امنود ١٠١ اهتحاسم ةرجشم مهل ضرأ ىلإ هترايسب انذخأ ةالصلا دعبو
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 ىلإ انلصو ىتح ةنيدملا يف انلوجت اضيأ رهظلا دعبو انحرتساو «ءادغلا

ae areوحن اهتحاسم  Tsيتلا رودلاب ةطاحنم (@5ܒ ܥܣܒܐ ܪ ܥܢ ܠ  

 .ليتوألا ىلإ انعجر مث .دوهيلا يرجاهمل ةيدوهيلا ةلاكولا اهت

Aܘ £ ناسين  ¶ ( 

 نابرلاو انأ ةرايس انبكر ce gall حابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف
 ةأرما يهو لوفر ديسلا ةجوز دادو ةديسلاو يجرونت كلم ديسلاو بوقعي
 انلصوف «ةلضاف ةأرما يهو يمايصلا ماعطلا انل ءييهت تناك «ةيسكذوثرأ

 ينمرألا نيكباب بهارلا بألا انراظتناب ناك ثيح بيبأ لتف افيح ىلإ
 انلوانت ثيح ءالوقن رام سيدقلا مساب هريد يف انلزنأ ثيح ءيسكذوثرألا

 مث ؛ةيسيئرلا ةنيدملا عراوش يف انلوجتف هترايس يف انذخأ مث cclasll ماعط

 ميقايوي ءابالا انلبقتسا Gus طابقألا ريد ىلإ مث «تاناويجلا ةنينج ىلإ انذخأ

 لت انرداغ ثيح رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا تناح مث .ءليئاربجو سقرمو
 ةعاس يف اهانعطق ارتم وليك 7١ وحن ةفاسملو ةديدجلا سدقلا ىلإ بيبأ

 .عبرو
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 .ةديدجلا سدقلا تكرت مويلا حابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف

 .يسقرملا ريدلا ىلإ نيملاس انلصو ادكهو ܠܐܦ! ܕ يواجج مانهب بهارلاو

 محل تيب as lh gs يدحو ةميدفلا سدفلا تكرت ةيناثلا ةعاسلا يف

 تلزنو acl ܒܠ رتم وليك YA وهو قيرطلا انعطفف َّ ܝܢܐ ةرايس يف
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 امك يرحلاب وأ ارمتؤم انرضح فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يفو

 اهيف ىقلأ ءءارسإلاو جارعملا ديع ةبسانمب ةضورلا يف ةلفح اهومس

 «نيطسلف نع ةيران ةيسامح ةملك يعابس ىفطصم خيشلا تيب يفو مهضعب
 .فصنو نيتعاس وحن ةلفحلا تماد

 ) ¶ ܘ £ ناسين ١

 ديع وه مويلاو can ܘ انتديس ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ؛نايطرش انمدفتي .ةيمسر ةروصب ةسينكلا بلا انلزنف cel ܙ ܠܫ ةراشب

 ةقطنملا ىلإ تهجتاو ةميدقلا سدقلا تكرت ةشثلاثلا ةعاسلا يف

 انلخد «ةيندرألا دودحلا ةقطنم يف ةيمسرلا تالماعملا ءارجإ دعبف «ةلتحملا

 كلم ديسلاو بوفعي نابرلا دودحلا ىلع انلبفتسا ثيح .«ةديدجلا سدفلا ىلإ
 نابشلا ةيعمج يف انلزنو انلخد اضيأ ةيمسرلا ةلماعملا ءارجإ دعبو يجرونت

 نيريرسلا تاذ ¥ ) ܪ لا ةفرغلا يف تحرتساو ܙ +( YMCA ) ةيحيسملا

 ةلملا ءانبأ ينراز ءروطف عم ةيليئارسا فصنو نيتريلب ةمانملاو «يلاحل

 ١95 4 ناسين ¥

 انذخأو يجرونت كلم ديسلاو بوقعي نابرلاو انأ ةرايسلا انبكر
 .اهتدقفتو ةنوكسملا يف انفاقوأ انرز مث «ةديدجلا سدقلا يف لوجن

 رتسملا انرز ءرهظلا لبق فصنو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو

 ناشب هعم انثدحتف ليئارسا يف ةيحيسملا نوؤشلا نع لوؤسملا وهو يبلوك
 رتسملا فاقوألا يماحم انرز مث ءائيش هنم ديفتسن ال Le انباجأف ءانفاقوأ

Jalىلإ انعجر مث ثيدحلا يف ܬܫ انطسبت ثيح  Lig Wlماعط انلوانتو  
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 .انتلم ءانبأ رثكأ كانه دوجوم ناكو ءىنومش

al 895١ه £  

 تيأر ثيح .سدقلا el gl فرصتم ةفوطع ىلإ ةيمسر ةرايزب تمق

 ةسينك يف مهنيب فالتخا ةيضق يف نيتاللاو Ge ly مورلا نم نيبودنم
 .دهملا

 ةدايس ترز مث .ةحيصن ةيأ طعي ملو ءيناطيربلا لصنقلا ترز مث

 .سبليف ديسلا ةشبحلا نارطم

 .نوليلق الإ ةسينكلا يف نكي ملو ءكلملا رجبأو بيلصلا

 .ةوافحب لبفتساف ةرايزلا اعجرم
 محل تيب سيسق ينراز امك ؛ةشبحلا فقسأ ةدايس ةرايزلا يل ܨܥ ܨ

 .ةملك يواجج مانهب بهارلا ىقلأف ةمشح يكلم تيب يف ترهس

 .ةيحور ةرهسلا تناكو
hai “4 ܬܘ £ ١ ( 

 دعب ترز مث . ܨܘ ¥ ܕ نيتاللاو مورلا ةيكريرطب رهظلا لبق ترز
 نهاك فيطل باش وهو «نيتاللا ةسدقملا يضارألل ماعلا سيئرلا رهظلا
 gine بهار ٠٠" و نهاك ٠٠٠١ هدي تحت

  5؟ ١
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 اه بالطلاو نديملعملا ye لا 751 © ginal دقفت rary ةسردملاب ةيعمجلا

 .دواد ديسلا تيب ىلأ تعجر بساني

 ىلإ تلصو ينا ملعي ال وهو فلج سلوب نابرلا سدقلا نم لصو
 .نامع

al ¥ ¥4 ܬ £  ( 

 يف نامع يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو ܟ ܝܩܠܐ نم عبارلا دحألا

 دقو Clie galls نينمؤملا نم فيفل سادقلا رضح دقو ؛ةسردملا نم ةفرغ
 روصلا مهيلع تضرعو مهب تعمتجا سادقلا دعبو ءبعشلا تظعو

 انتسينك يف هفاشتكا ةيفيك نع مهل تحرشو col jae انتديس رانزل ةطقتلملا

 ae نينرييملا ني يت ارانيد "5 وحن انعمج مث .مهحرفأ امم صمحب

 نوريثك ينبقعأو رانيدب عربتلا ت تحتتفا دقو ةيساحن تانادعمش ةعبرأل

 .يردص جلثأ امم «مهتاعربتب

 ءانبا نم Genny انعمتجا ثيح يروخلا aslo ديسلا نيب ىلإ انعجر
 .اضيأ ليللا يفو رهظلا دعب ةلملا

  £ al YAܬ 4 \

 ةعاسلا يف ةريغص ةرايس يف سلوب نابرلا يعمو نامع ترذاغ

 لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف سدقلا ىلإ انلصوف احابص فصنلاو ةنماثلا

 «صاوفلاو يواجج مانهب بهارلا دوماعلا باب يف انراظتناب ناكو ءرهظلا
 نم يبعش لابقتساب ةسدقملا ةنيدملا ىلإ لوخدلا اتاتب تضفر يننأل كلذ

 مث .ةسينكلا يف هللا تركشو سقرم رام ريد ىلإ تلصوف هةلملا ءانبأ
 .ةلملا دارفأ ضعب ينرازو ءرهظلا ةالص انيلص
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 فلج سلوب نابرلل ةيناثو lla يتيلوؤسم ددحت يمساب ةدحاو :نيتلاسر
ctسدا ' ىف نك رورطللا  lac gaiكانه  

  £ lal 4ܘ 4 ١

 تهجوتو قشمد تكرت مويلا حابص نم عبرلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 انلزن ثيح ؛«نيتعاس يف اعرد ىلإ انلصوف باكر عم ةريغص ةرايس يف
 el Ga dS 7 ىلع ° 9 دنع لوا

 ةعاسلا وحنو Aga YI دودحلا يف اذكهو .ءكرمجلا ىلع انررم مث

 ةيريخلا ةيعمجلا ءاضعأ ينلبقتسا ليلق اهدعبو ءءاقرزلا ىلإ انلصو ةينامثلا

 اهادحإ يف تبكرف هترايس يف يروخلا دوؤاد ديسلا ةسائرب نامع يف

 ءافيض هيف تلزن ثيح نامع يف يروخلا دوواد ديسلا تيب ىلإ انلصوو

 لبقو «ليللا يفو رهظلا دعب يلع مالسلل ةلملا clad نم اوعمس نيذلا ءاجو

 ىلع انجرفت ثيح cole يف ةهزنلل ةرايس يف انجرخ ليلفب بورغلا

 .ةريثكلاو ةعفترملا نامع لابج ىلع اديدج ةينبملا ةميظعلا تاليفلا
 ¥  £ atܬ 4 )

 تيب نم انجرخ مويلا اذه حابص نم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 (نيئجالل نايرسلا ةسردم) انتسردم ىلإ ينذخأ يذلا يروخلا دوواد ديسلا

 ةعبرأو يريضحت فص فوفص ةسمخ تاذ يهو ؛نامعب رورسلا لبج يف

 مهسردي ءنوملسم مهرثكأ ةبلاطو بلاط ٠٠١ نم رثكأ اهيف ةيئادتبا

 امم ؛ةينايرسلا ةيريخلا ةيعمجلا مهبتاور عفدت ءتاملعم ثالثو ناملعم
 تاسسؤملا ضعب هب مهدعاست اممو تاكارتشاو تاعربت نم هنوعمجي

 ةيانع ىلع لدي امم ماظنو ةفاظن نم هتيأر امل تررسف «ةيلودلاو ةيريخلا
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 سكذوثرألا مورلل نغين نارطملا ةدايس ةليلجلا ةيكريرطبلا راز

 ١وه4 طابش ¥ ¥

 سق بوفعي نابرلا صمحب ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا

 ناك هءاقلإ نكلو ؛مويلاو عوضوملا قفاوت نكت مل ةملك Gilly ءسجرج

bud ¥ܙ 4 ܘ £  

 ديع ةبسانمب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 4 ܢܥ( ܝܒ ܕ ديعلا نع ةريصق Abas نينمؤملا مارفأ بهارلا ملكو مارفأ رام

 .نيليلق فسألا عم نولصملا ناكو

  vrܬ £ راذآ 4 \

 نايرسلا يحب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 .مهب ةصاغ ةسبنكل دنكلا تناكو ؛نينمؤملا ىلع ةملك تيقلأو

١954 fal 14 

 رثكأ قرغتست سدقلل ةرايزب ينرمأي انديس ةسادق نم نوفلت درو

 shad هيراجاا ccileas نإ culled gt نم

 «سدقلل ةرايزلا ضصوصخب مهتحتافو «بلحب يلملا سلجملا تووعدو

 ped ايبلم ةيكريرطبلا ىلا تفلت الاحو cline ةراشإ عوط انلك :اولاقف

 .اندبس

 ١1 ܘ £ راذا ¶ )
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 يدلا موصرب رام راكذت ةبسانمب يهلإلا سادقلاب ܝ ىونين موص نم ثلاثلا

 مويلا رهظ كلذو .ءموصلا ةبسانمل سادقلاب لفتحن aly سمألا يف ناك
 نلوانتو نفرتعا يتاوللا تامئاصلا تايلصملاب ىآلم ةسينكلا تناكو

 ) 4 ܘ £ طابش ) ¥

 وردب جروج ديسلا ةرايس يف صمح ىلإ تلصوو بلح تكرت

 توريب ىلإ امهفيرط يف ؛هريفوشو هلفطو هتجوزو وه اهيف ناك يتلا

 ىلإ انلصو دقو ؛ةيلخاد هسردم يف امه نياذللا امهتنباو امهنبا ةرايزل
 ةيكريرطبلا يف انأ تلزنف ءرهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف صمح

 .توريب ىلإ اسأر ةيقبلا هجوتو

 نارطملاو ردنكسا نارطملا ةدايس احابص ةليلجلا ةيكريرطبلا راز

Lb!انديسل ةّيدو ةرايز سكذوثرألا مورلل مرك . 
 5١ه £ طابش ܠ £

 بالقنا أبن ءبلح ةعاذإ ةطحم نم ويدارلاب انعمس حابصلا اذه يف

 سيئر ىلع طابضلا نم by نودمح ىفطصم ܢܚ ܡܠܐ هب ماق ديدج
 رمألا ؛عيمجلا pail ىتح ءاسملا راص نأ امو ءيلكشيشلا بيدأ ةيروهمجلا

 .سلجملل هتلاقتسا ميدقت ىلإ يلكشيشلا أجلأ يذلا

 ) 4 ܘ £ طابش ¥ ܘ

 بوقعي نابرلا لصو مويلا اذه ءاسم يفو ؛ةيكريرطبلا يف اضيا

 .ةديدجلا سدقلا يف ليكولا سدفلا نم
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 مايقل «:ةيروس نم تاظفاحم سمخ يف ةيقرعلا ماكحألا تنلعأ

 شيجلا نيب مادطصا عقوو VL) لخت بغش لامعأب رصانعلا ضعب
 بازحألا ءاسؤر نم ريثك لقتعاو ؛ةظفاحم نم رثكأ يف يلاهألا ضعبو
 .شيجلا دي يف رمألا حبصأو «ةلحنملا

 95١ه £ يناثلا نوناك ¥ 4

 تارم ثالث ىلع دلبلا يف ةينايرسلا ةيئاسنلا ةيعمجلا تعد

 كلم مليفلاو :ةريزجلاو بلح ىلإ كريرطبلا انديس ةرايزل مليف ةدهاشمل
aulهقدهاتك دقو +نلشصأ وحسم  Lglةغاسلا ىف  Littlܒܒܠ[ و  

 ) 4 ܘ £ طابش ¥

 نم لاقتسا دقو ءشهند ميهاربا سقلا مهنيبو ءدارفألا ضعب ينراز

 ثيح هدالوأو هتلئاع عم نكسيل بلح ىلإ ءاجو Slee ةسينك ةمدخ

 ةلملا رمأ يف لخدتي ال يكل مزلي ܐܝܘܢ هتيصوأ «ةبسانملا هذهبو «نولغتشي
 يتلا لامعألا ضعب هل دجأ انأو «هيلإ مهدحأ مامضنال ةياعد ةيأ لمعي الو

 .ةيشربألا ةنهك نيبو هنيب مادطصالا دعبي لكشب همئالت
 ) 4 ܘ £ طابش 4

 تلفتحا دقو SS حيسملا ديسلا لوخدو خيشلا ناعمس ديع

 سادقلا دعبو «نايرسلا يحب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب

 ةرادإ ةفرغ يف يواهرلا يلملا سلجملا ءاضعأ نم رفنب تعمتجا
 .ةسردملا

 ) 4 ܘ £ طابش ) ܘ
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 ةملك تيقلأو tas مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انلفتحا

Ligبيعلاج بهشلا  ayىف ةالضلا انادي  plsܫ ةعايبلا  Late 

 .فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف سادقلا نم انعلطو

 ةمدقملا يفو اهروزأ ةداع يتلا تايصخشلا ديعلاب نيئنهم ينراز

 .ةطرشلا سيئرو عقوملا دئاقو ظفاحملا

 \ 4 ܘ 4 يناثلا نوتاك ¥

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحاو ءساطغلا ديعب ةسينكلا تلفتحا

 اهيلع لصح يذلا رفصأ دوعسم رودا ةنينقلا لمحو ites مارفأ رام

 ديسلا ةئنهتل انبهذ سادقلا دعبو Sal hall قيرط نع ةيروس ةريل ¥ ܀ ܀ ب
 :تارايزلا ܒܫܢ ܐܢܝܦ ܕ + رفنضأ دوعسم

 ١554 يناثلا نوناك 14

 ترضح نايرسلا يحب ينايرسلا فاشكلا جوف نم ةوعد ىلع ءانب
 مهتاباسح وجنالبو ؛ةيضاملا ةنسلا لالخ مهلامعأ اهيف اوضرع ياش ةلفح

 .مهميظنتو مهلامعأ ىلع ينثن انلكو انجر خف ءنيرضاحلا رودص al امم
 .يزاليش سايلا يروخلاو يدوبع مارفأ بهارلا ينقفاري ناكو

 5١ه £ يناثلا نوناك ¥ ¥
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 ديسلا عم تبهذ مويلا حابص نم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف

 تيوكسبلل لامأ لمعم ىلإ يدوبع مارفأ بهارلا يعمو وردب جروج
 عنص ةيفيك ىلع انفقوو «هلئاوأو هماسقأ لك انرود دقو .الوكوشلاو

 مث ىلغي فيك واكاكلاب صاخلا لوعفملا هل فيكو الوكوشلاو تيوكسبلا

 .الوكوش ريصي ىتح ... و نحطي مث رشفي
 .هماسقأ انارأ نيذلا لمعملا يمهاسم ܠܥ ميهاربا ديسلا Lil asi دقو

Ghهذه يفف .يتابنلا مسدلا ريغ هيف مسد ال لوكأم تيوكسبلاو الوكوشلا  
 اذكهو .تابنلا نم هلك لومعم هنأل كلذ مايصلا مايأ يف هلكأ زوجي ةلاحلا

 الوكوشلا نم ةيده انوطعأ .قيفوتلاب مهل نيعاد مهانعدو نأ دعب
 اهنأك ةعاضب جتني لمعملا اذه نأ لاقُي قحلاو .ركشلاب اهانلبقف تيوكسبلاو
 نأ ناك يروس يأب قيلي ال ةيروسلا لماعملل اعيجشت مث نمو ؛ةيبوروأ
 ناكو ةرايسلاب اندع مث .ةيروس لماعم اهجتنت ةيبوروأ ةعاضب يرتشي
 .اصراق دربلاو ادج اجلثم مويلا

 ) 4 ܘ (Jo نوناك ܠ £

 داليملا ديعب سكذوثرألا مورلا اهعمو ةيبرغلا فئاوطلا تلفتحا

 orgs جلتلاو ܨܚܘܐ ܐܠܕ لقأو 15 0 مويلا ناكو ءديجملا

 مورلا هينارطم ةدياعمل يدوبع مارفا بهارلا يعمو تبهذد دقو

 :نيتاللاو ؛كيلوثاكلا نمرألاو ؛كيلوثاكلا مورلاف «ةنراوملاف .سكذوثرألا

 .مهنارطم ضرمل ةدياعملاب اولفتحي ملف كيلوثاكلا نايرسلا Lal «نادلكلاو

Yo4 ܘ × لوألا نوناك  \ 

 تظعوو cides مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .ةسينكلا ىلإ ءيجملل ةالصلا نع نيفلختملا احصان بعشلا

 ١و ܬܘ * لوألا نوناك ¥ ¥



\qor 

 وأ نيتأرماو دحاو صخش الإ ةسينكلا يف نكي مل ةداعلا بسحبو

ey aoويلا نأ كلذ ةسودملا  Jide) ily daeهاهو  MeNداكت  

 .ةيسكذوثرألا سئانكلا يف فسألا عم نوكت
 95١ه” لوألا نوناك £

 ردنسكلا نارطملا ةدايس رفونم سلوب مارفأ سامشلا يعمو ترز

 .ةيذو ةرايز صمح يف هتيالق يف سكذوثرألا مورلل

 فسوي سفلا بألا قشمدو ةلحزو توريب يف هتلوج نم عجر

 انديس بايغل ارظنو ءاهقوقح عمجل ةيكريرطبلا هتلسرأ يذلا شولق
eee,هدم انا ظيلتما  palجا  Sel, 
 متأب وهو . .كريرطبلا انديس ةسادق اديص ىلإ هترايز نم عجر

 0 هيضاوقو 0 pi Sus Linh dae ao yg Lele «ةيفاعلاو ةحضلا

 ܙ 4 ܬ * لوألا نوناك ܘ

 يترارح ةجرد تعفترا دقو «بيركلاو لاعسلاب اضيرم تحبصأ

it Le Le (9 alقحسا روتكدلا  (Agesابوبحو ةربا يل فصوف  

 ١ 4 ܘ ܨ لوألا نوناك ¥

 ةعبارلا ىركذلا وهو AGLI 5: ةديهشلاو ةرابرب ةديهشلا راكذت هيف
 هللا نم نوعلا بلاط !al سادقلاب تلفتحا دقو «بلحل انارطم يتماسرل

 ةيشربألا ءانبأ ظفحلو ةيفقسألا يتابجاوب مايقلل
VV4 ܘ * لوألا نوناك  ( 



 ١ 4 ܘ ܨ

 ܚܢ ابانرب نابرلا هريتركس هعمو كريرطبلا انديس ةسادق هجوت

 نع حيورتلل اديص ىلإ ءروبج يففر نب رينم هترايس قئاسو هصاوقو
 رهظلا لبق فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف كلذو call ةعضبل سفنلا

 .ةمالسلا امهتقفار

 انأ اهو ؛عجري امثير ةيكريرطبلا يف ءاقبلاب هتسادق ينرمأ دقو

 ةرماعلا ةيكريرطبلا ىلإ دوعي ىتح ةيكريرطبلا يف دوجوم oe اعايصنا
 .هللا تانك 3 ةمالسلاب

 ٠ ىناثلا نيرشت ”ه١95

 ةدايس ءاج كانه Lily ( يموقلا ديعلا ) يبرعلا ريرحتلا ديعب اهظفاحم

 هتبرع يف تبكرو يتبرع تفرصو clas انمقف سكذوثرألا مورلا نارطم

 .هتيالق ىلإ انم لك اندع اهدعبو سلبارط قيرط ىلع ةهزنلل اهيف انبهذو
 هجوتيل يواجج مانهب بهارلا بلح قيرط نع لصوملا نم لصو

 ىلإ ةيكريرطبلا ةيالقلا يف هتيقبأف .كانه ريدلا يف ةمدخلل سدقلا ىلإ

 .مدافلا نيالا

 ١ 4 ܘ < لوألا نوناك ¥

 ةيذو ةرايز ءامهتيب يف حوكرف فيئرو ميهاربا نيذاتسألا ترز

 .رفونم سلوب مارفأ سامشلا يعم ناكو ءامهيتلئاع روضحب
 مويلاو ءصمحب رانزلا al ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .يقرش يناثلا نيرشت ١" لكيهلا ىلإ ءارذعلا ةديسلا لوخد راكذت وه



 = ܘ 4 ١

< a ee 

 .اطاشنو ًالمعو ىوفت انتنهك ةريخ نم وهو :ةينارطملا
 ) 4 ܘ » ىناثلا نيرشت 4

 يلطربلا ايعش سايلا يروخلا يعمو تهجوت مويلا اذه رجف يف

 ءاكريمأ يف نكاسلا يزوريفلا يبعج يبعج ديسلا نم ةوعدب ابانرب نابرلاو
 انعم بكر Cus ةزوريف ىلإ اعبط ةريغص ةرايسب انلصوف ءرمدت ةرايز ىلإ
 اضيأ ناتريبك ناترايس تناكو ءروكذملا يبعج ديسلاو لمشم ناميلس سقلا

upl js3 ܝ 5 3 نع  Sl edi belly 

 قيرطلا انعطقف ءروكذملا يبعج ةقفن ىلع اذه لكو ؛بالطلا يلاهأ ضعبو

 رمدت ىلإ انلصوف .ابيرقت تاعاس © يف ارتموليك ) ¥ ܀ هتفاسمو peat ىلإ
 .ةميدقلا راثآلا ىلع انجرفت نأ دعبو .ءفصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 شوقنو ةمخض ةراجح نم ةيانب نع ةرابع وهو سمشلا دبعم ܐܛ ܠܥܘ يفو

 ةفرغ نع ةرابع وهو رمدت فحتم ىلع مث ؛ةيلاعو ةريبك ديماوعو ةعيدب
 انيرم دقو ؛ةعساتلا ةعاسلا ܟܬܘܢ يفو !Ay peril ليثامتلاو راثآلا ضعب عمجت

 لورتبلا ) يس يب يأ ةكرشل ةعبارلا ةطحملا ىلع بايإلاو باهذلا يف
«(Gal all99 رمدت يف وجلا ناكو »  

 ١ 4 ܘ ܙ يناثلا نيرست ) 4

 بوقعي سويريوس رام نم لك صمحب ةيكريرطبلا راد رداغ
 .توريب نيدصاق ؛يلطربلا ايعش سايلا يروخلا هففاري توريب نارطم

 ١ 4 ܘ ا" يناثلا نيرشت )ܢ ¥ ٠

١89 
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 ءاسناد ܘܡܫ ܡܥ نأ altel ليلك ܠܦ a VY ةيلاخ نوكت ذاكت ةسينكلا

 .ةدلصلا ىلع مهلابقإ مدعو صمح يلاهأ لسكل ܫܐܪ ,

 يف انعلطو ءاحابص عبرلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ضرفلا ةالص انأدب
 :ةنيشع ةنداحلا dV هفصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا

 ”١55 لوألا نيرشت ¥ ܘ

 سويروغيرغ رام ةدايس داع اهسفن ةرايسلا يفو هسفن مويلا يفو

 هعمو ike قيرط نع لصوملا ىلإ اهعباوتو لصوملا نارطم سلوب
 رام ريد ىلإ نيعت يذلا ليمج سامشلا سويريوس نوقايدفألا بهارلا

 .سدفلا يف سقرم

 فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف بلحب ةينارطملا ىلإ انلصوف

1 

 ةطحم ىلع انجرفت ثيح كانه انلزنف بقارس ىلع انررم دقو
 ريدملا ةرضح انب بحرف ؛هتعزومو توصلا ةطقاللا تالالا Gus ويدارلا

 ؛ةبيجعلا تالآلا قئاقد ܐܢܐ حرشو انرودف نيفظوملا sah ىلإ 5157

 Ligh [As / هلفثو ءارتم A ٠ هلوطو ريبكلا دوماعلا ىلع انجرفتو

 ) ¶ ܬܘ لوألا نيرشت 5

 وهو ܢܟ ܨ ܕܝܚ يباينلا سلجملا سيئر بئان قحسا كب ديعس ينراز

 ةرايزلا تناكو «ةريثك تارم ةباينلا سرام «ةريزجلا يف انتلم ءاهجو نم

 .الا سيل ةيذو
 ”١55 يناثلا نيرشت ١

١ ¥ 



 ١ 4 ܘ ܙ

Galeةيكريرطبلا ىلإ يلاحلا ) 4 يتلاسرب . 
 \ 4 ܬ × لوليأ ¥ ܬ

 181 3 0 كاع را بع نإ هيج كي
 ايف رسلان عبو تت ار ا دس

 11 2 =ܒ )2 Ole gall ܣ 2
 فقسأ سبليف (LAY ةدايسو فلج سلوب نابرلا بألا سدقلا يف يكريرطبل

 مهتنالثو سيكروك هريفوشو ليئاخيم هريتركسو ندرألا قرش يف يح

 .ةيكريرطبلا يف افويض اولحو ءاعبط سكذوثرأ مهو ةشبحلا نم

 رانز نم كربتللو كريرطبلا انديس ةرايزل فقسألا ةدايس ءاج دقو
 صح ىف انتديتك يف قشتكلاءارذعلا

VY4 ܬ × لوألا نيرشت  ( 

 يعمو ءاحابص ةنماثلا ةعاسلا يف بلح تكرت مويلا سادق دعب

 قرشع ةيداحلا ةعاسلا يف صمح ىلإ انلصوو pd» يدوبع مارفأ بهارلا

 ريخب ةيكريرطبلا ةيشاحلاو لصوملا نارطم ةدايسو انديس ةسادق انهجاوو
male. 

Yr4 ܘ * لوألا نيرشت  ( 

 يف لوألا مارفأ سويطانغا رام كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 بلح انارطم هنواعي نوريملا سيدفتب صمحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك

 نكي ܟܠܕ فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا مامت يف سيدقتلاب انأدب دقو ءلصوملاو

 Bb pls ةعاسلا ىتح سيدفتلا ةلفح تمادو JOS» رفن الإ ةهسينكلا يف

 تناكو jive gall» ن ارطم ةدايس هنواعي يهلإلا سادقلاب هتطبغ أدب اهدعبو

( ¥ 7 



 ١ 4 ܘ ܨ

 .؛هيدلوو هتدلاوو هتجوزو ديعس يمع نبا حيسملا دبع اضيأ ناكو
o Lam 8هتامحو . 

 كراب ىذلا ءانديس ةرايزل يلاعلا ناويدلا ىلإ عيمجلا علط دقو «رانزلا

 .فيرشلا رانزلا هيف دجو يذلا ele sll مهارأو عيمجلا

 راجن سايلاو بوفعيو ديجملا دبع ةداسلا راوزلا نيب ناكو

 ءالؤهو زازب سايلاو رفصا لينومصو مهلايعو ودلب ليئاربج مهرهصو
 .ماركلا راجن لآل اميركت «ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط اولوانت

 فاشكلا ديمع نم ةوعد ىلع cli فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 مارفأ نوقايدفألاو سويريوس بهارلا يعمو تهجوت ؛ءصمحب ينايرسلا
 اندهاش ثيح ء«ةيديمحلا يف ينايرسلا انفاشك رقم ىلإ ةدايز ناميلس سقلاو

 لصفو ةيفشك ةيضاير باعلأ ضعبو ( يئاطلا ةلظنح ) ةياور ةيليثمت

 ةعساتلا ةعاسلا مامت يف انفرصناو «ةيقيسوم اعطق انعمسو ܢܨ ܦ

 صمح ظفاحم ةياعر Cant ةلفحلا ܝܨ ءادج نيرورسم انكو .فصنلاو

 *١ ܘ × لوليأ 4 )

NEB) pipe ph et ih a Tyg 
 رون لامك ديسلا بلح ظفاحم ةياعر تحت سوروط لايقزح ديسلا اهضرع

callناكر  iti Ship ae Ye lameىيحرا  ةفاكملا ذيب بوبا  

 .ةيروس ةريل ١١١ ةميقب دعب نع بلح ةعلق لثمت اهنم ةعطق ءارشب
dad صاخشأ ةتس اهرضح dala يبلحلا يلملا سلجملا ade 

 لاسرإ ررقتو «هفاقوأو سدقلا عضو لوح ةيكريرطبلا ةلاسر مهيلع تولت



 ١ 4 ܘ ܙ

 بيلصلا عافتراو ءسجرج رام يديع يف ةصاخ ةروصبو راوزلا هدصقيو

 ¦ .ريدلا اذهل ناروهشم نافورعم ناديع امهو

 ىلإ انترايسب انعجر OUI انتحارتساو راوفلا نم Le gay دعبو
 ,Veal تقلا هع ايدل 1:43 3:3 ÷ 3:00 ` ܩܘܒ

 \ 4 ܬܘ * با ٠

 دادغب يف انتلم ءانبأ نم زيزع سقلا ريشب ليمج ديسلا اليل ينراز
 .ةيقارعلا ةعاذإلا يف راقيسومو قرطلا فراعم يف شتفم وهو

ry4 ܘ * بأ  ( 

 ( رانزلا عضو ) راكذتب bat صمحب ةينايرسلا انتسينك تلفتحا

 oy سادفلاب تلفتحا دقو ءصمحب ءارذعلا انتديس رانز فاشتكا ةيسانمب

 نم ريبك فيفل ءاج «سادفقلا ܠܫܢ ܙ «ص محب رانزلا al ةديسلا هسينك يف

 انديس ةسادق اوراز دقو .ةرايزلل سلبارطب ةيسكذوثرألا ةكرحلا ةيعمج

 فيرشلا رانزلا نم مهكربتو هل مهترايز نم اريثك اورسو .كريرطبلا

 عالطالل اهريغو كبلعب نم رخآ قيرف ءاج اضيأ رهظلا دعبو

 .كربتلاو
V4or لوليأ "5 

 رانزلا مأ ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 نم صاخشا ةرشع نع ديزي امو نانبل نم ريفغ عمج هرضح ؛«صمحب

 اننا قشمد نمو كريد

\To 
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 رانزلا هيف دج يذلا يندعملا ءاعولا ىلع مهعلطأ يذلا كريرطبلا

cues pillبلح ىلإ ءاسملا دنع صمح اورداغو . 

ul 44 ܬ *  | 

 سجرج رام ريد ىلإ ةرايزب ةيكريرطبلا ةرايس يف انهجوت

 ىلع قيرط يف نيتعاس انعطق نأ دعبو ءروبج يقفر نبا رينم ريفوشلاو

 حابصلا ةالص انيدأ دقو die ةينيميلا ةهجلا ىلع جرعي سلبارط قيرط
 عفترم ىلع وهو روكذملا ريدلا ىلإ انلصو ءاهسفن ةرايسلا يف ميحشالاب
 كريرطبلا تخأ نبا وهو ريدلا ليكو راطيب ليساب ديسلا انلبقتساف «لاع

 رمأو «لابقتسالا ةفرغ ىلإ انلخدأو انب بحرو ܢ ܝܠܠ ܨ )| مورلل ردنكسا

 همسا يكيريلكا سامش ريدلاب ناكو ءانل اماركإ ( سوقانلا ) سرجلا قدب
 برشو ةليلق ةحارتسا دعبو ؛عبطلا ئداه نيصر فيطل باش سوميسكم

 راوفلا ىلإ مادقألا ىلع انلزن كلذ دعبو .روطفلا ةدئام ىلإ انيعد ةوهقلا

 ىلإ انلصوو ءاهانيشم ريدلا نم مادقألا ىلع ةعاس فصن وحن دعبي يذلا

 اههايم روفتو ضرألا نم عبنت نيع نع ةرابع وهو ob مل هب اذإف راوفلا
 ةيوق تاوصأ هايملل عمسُي رخآل تقو نمو ܟܐܠ! تحت اهسفن ضرألا يف

 )¥ دعب ىلإ ىتح يقستو ههايم عفترتف راوفلا ناروف ريصي اهرثأ ىلعو

 .انل ليق ام ىلع تاعاس

 هيفو «ةميدقو ةديدج ناتسينك هلو ءنيتو بنعو نوتيز راجشأ ريدلل

 ةيرقلا مدخي تيردنمشرأو «ليساب ليكولا الإ هيف دجوي الو «ةفرغ 0٠ وحن
 Copal يف مدخت ةبهارو هالعأ هانركذ سامشو pall يف سدقيو هبرقب يتلا

( ¥ £ 
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 يفو .مهثحب ءاهنإب اوذخأ ثيح ءانديس ىدل رهظلا دعب كلذكو .راثآلا ةنجلب

 يليشت يف ةيروس لصنق ةداعس ةيكريرطبلا يف انديس راز ؛ةسداسلا ةعاسلا

 وهو «ءصمح يلاهأ نمو سكذوثرألا مورلا ةفئاط نم يناموت ناربج ديسلا
 بكام هيف iy ܝܝ ܝ ey ee نير

 عيشو لبقتساف هباحصأ نم صاخشأ ةعضبو «ىدهلاو رجفلا يتديرج
 ܒ

 aor بآ ؟

celeةنجل  ML fall UVةيريدم نم  JUVܒ  
 لوط ܟܝܢ VO علطف هتساق هتدرف نأ دعبو cal اهريوصتو رانزلل اهصحف

eeeاو ترس  Seداك هب يلع لاو امج  

 فيئر جاحلا asl دقو . eis وأ ناتك وه اذا اميف دعب فرعي ملو ءابصقم

 يف اهصحفل هبصق نمو رانزلا نم اطيخ «راثآلا !Zin يوضع دحأ ظفاحلا

 اهيلع رثع اذإ ةملك مهل لسريل هنم اوبلط نأ دعب انديس اوعدوو ؛ءقشمد
 .ميدقلا ذنم اهمسا نعو هيلع أرط يذلا روطتلاو ةسينكلا ءانب نع

 وحن ةهزنلا تناكو ء.هعم تنكو ةهزن يف انديس علط رهظلا دعب

 اعبط يعانطصا لالش وهو ܘܐܘܒ Gob ىلع ريبكلا لالشلا دنع ةعاس

 .يرلا ةحلصمل

 ١6 نإ +

 يفو ءصممحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 يح يف مارفا رام ةوخأ تاباشو بابش بلح نم لصو مويلا اذه حابص

 اولاج سادقلا دعبو ,فيرشلا رانزلا نم كربتلاو سادفلا روضحل «نايرسلا

 انديس نيمي aA اوفرشت رهظلا ܠܫܢ ܕ ؛ةنيطق ىلإ اوهجوتو دلبلا يف

١77 
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 «نانبل ىلإ ادئاع ةيكريرطبلا موصرب كب هللا دبع روتكدلا رداغ

 .ريغصلا ليبن هنبا هعمو ءرهظلا دعب كلذو

 نم ةصحاف ةنجل ةيكريرطبلا بلط ىلع ءانب قشمد نم تلصو
 يتلا ةسدقملا ةريخذلا اوصحفيل ءنييصاصتخا ةثالث نم ةفلؤم راثآلا راد

 دجو يذلا ءارذعلا انتديس رانز يهو US مأ ةديسلا ةسينك يف تدجو

 يفلأ وحن اهرمعو ةضف نم اهنأ نويصاصتخالا اهنع لاق ܘܨ ܨ ܐܵܦ نمض

 ساحن ةعطقب ىطغم يرجح نرج نمض ةرورافلا هذه تناكو ܐܘܢܢ

 عبصا لوط قيقر ندعمب فلغم بوبنأ «ةروراقلا عم دجو امك ؛ةكيمس
 اذامو ءكلذ ريغ وأ مظعأ وه ام ةعاسلا هذه ىتح يردن ال ءعبصا ظلغبو

 .نآلم هنأ نايعلل رهظي هنأل هلخاد يف دجوي

 ناك يذلا انديس ةسادق عم ثوحبلا ضعب ةنجللا ترجأ نأ دعبو

 تبهذ «ءاسملا ةالص دعبو رهظلا دعبو رهظلا لبق ةرمتسم ةروصب بواجي

 .صوحفلا لامكإل ةيناث دوعتل ةنجللا

 (ce ܠܫ انتديس رانز نم اوكرابتيل راوزلا ضعب بلح نم لصو
Peeܐܒܢ انذيبس  

 | 4 ܬ * بآ ܙ

 ةريخذلا نم كربتلل اصوصخ صمح ىلإ بلح نم ترضح
 اسفن £ ܀ ܀ لا ىلع ديزي مهددع ناكو «ءارذعلا انتديس رانز ينعأ «ةسدقملا
 ةسادق لفتحا دقو .:قشمد نم ليلق رخآ دفو مهيلإ مضناو .اريغصو اريبك

 نع ةميق ةملك ىقلأو ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس
 اهنارطمو بلح ةيشربأ كرابو ءفيرشلا اهرانز نعو ءارذعلا ةديسلا

 نم لك ءاجو ؛فيرشلا رانزلا اهب يتلا ةروراقلا هديب ذخأو ءاصوصخ

 اضيأ انعمتجا سادقلا دعبو .راح ناميإب هنم نوكربتي تانمؤملاو نينمؤملا
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 cotta مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب بيبح سقلا لفتحا

 ةديسلا ةسينك يف ءارذعلا انتديس رانز فاشتكا ءانب نينمؤملل تنلعأو
 يف كلذو ءدفو سأر ىلع صمح ىلإ باهذلل اندادعتسا ترهظأو ءصمحب

 .حرفُملا ءانبلا اذهل نونمؤملا yaad“ «لبقملا دحألا رجف
 ) 4 ܘ زومت "5

 ىلإ هتسادق بلط بسحب «ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف تهجوت ءابانرب نابرلا

 نابرلا هلل دمحلاو تيأرف «عبرلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف اهيلإ تلصوف .ءصمح

 دعبو de DU تاصوحفلا ءارجإل الهش قحسا روتكدلا ىفشتسم يف ابانرب

eaتسلا لإ فيجو ارم  asa) Gaps ey 5d) 
 Olek امك روتكدلا يننأمط نأ دعبو ؛يل ليق امك سمأ نم نسحأ هنكلو

 بلط ىلع ءانب Leal لصو ثيح ؛ةيكريرطبلا ىلإ نابرلاب ءيج ܢܢܝܚ )ܠܦ

 بوقعي نب راجح فيزوج روتكدلا ءتوريب نم اهسفن ةيكريرطبلا
 اذه نأ لاقو نابرلا صحفو .ءسأرلا ضارمأ يف انتلم ءانبأ نم يصاصتخا

 نابرلا عقو امدنع اهب هسأر مدطصا يتلا ةمدصلا نع جتان سأرلا هجو

 .قلقلل اتاتب يعاد الو call ةعبرأ ةثالث دعب لوزتسو ءضرألا ىلع

 ةبسانمب صمح ةسينك يف سدقي زومت VA يف ابانرب بهارلا ناكو

 ىلع عقو ( ܢܘܘܗܢ ) :لوقيل بعشلل تفتلي نأ لبقو ءسقايرق رام راكذت
 هيعو ىلإ داع ةجلاعملا لضفبو تاعاس ةعضب يعولا نع باغو هرهظ

 خملا يف جاجترا راص هنا :ذئتقو روتكدلا لاقو ؛هسأر يف عجوب ىكشو

 نم نيميلا ةهجلا يف ليلق مرو رهظ مث ءاهنع جتان عجولا اذهو ةعقولا نم
 .اليلق اليلق فخي ذخأ «هنذأ ءارو

 . YYه4 ܘ ܫ رومت ١
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 اناجنف نيعلاط ةقيدحلا يف نحنو انبرش ثيح ءانلزنو هل انقفص هتملك لمكأ
 نكي مل لاقُي قحلاو ءانلثم اضيأ دوفولا ةيقب نا ܥ 6b pall ةوهفلا نم

 لبانلاب لباحلا طلتخا ذإ ءتايصخشلل ةميق الو ماظتنا الو ماظن كانه

 نمألاو اذه لك ءيروهمجلا سرحلاب يلاهألا طلتخاو ؛ثيبخلاب بيطلاو
 .ةملكب يناثلا ىلإ ءيسُي هلل دمحلاو دحأ نم سيلو «بتتسم

 نبا حيسملا دبع لحم يف انأ تلزن ثيح رصقلا نم انعجر مث
 اهدعبو ؛ةدحاولا ةعاسلا ىلإ هدنع (Cyd ثيح cow ga pill عراش يف يمع

 عم هانيأرف ومدا جروج لصو دق ناك انقيرط يفو ءادغلل هتيب ىلإ انعجر
 دبع تيب يف ܫܢܬ ayy ءاسملل كانه تيلظو cline هانذخأو اربج هنبا

 | 4 ܘ × زومت ܙ ܙ

 ةيسنك ةيلم رومأ نع انديس ةسادق ينثدح اضيأ مويلاو سمأ

 نع ريرفت نيودتل ريدلا ىلإ يباهذ حرتقاو ءسدقلا ةيضق ةصاخ ةروصبو
 طبترم يننا ةصاخو «هتطبغل اهتنيب ةريثك GLY بسانأ ملف ؛هتلاح

 .ةيضقلا هذه يف Call لجأتف ءاهترداغم عيطتسأ ال ةيشربأب

to9١ه“ زومت  

 ةدئام ىلع فشك هنأ ءصمحب ةليلجلا ةيكريرطبلا نم تملع

 ءاطغ «ثيلبطلا تحت دجؤف ءصمحب رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف سيدقتلا

 .ءارذعلا ةديسلا رانز اهيف ةزازق هيف رجح نم نرج هتحت كيمس ساحن نم

antمهريغو نونمؤملا تفاهتو ءكريرطبلا ةسادق هب لفتحاو ؛عيمجلا حرفلا  
 .ةسدقملا ةريخذلا هذه نم نوكربتي

joa "9١ه“ ٠ 



 ١ ܪ ܘ ܙ

 تيبترولا يلشمافلا يف : سكذوثرألا (CY نا رطم ليكوو Gila» نارطم

 .بوكاه ريفوشلاو «ةديرج بحاص GL LL» جاراك ديسلاو ؛داجاد

 عم نوفلتلاب تلصتا ثيح ءصمح ىلع عبطلاب انيرم دقو

 دوجول حراز نارطملا نكلو صمح يف انتليل مانن نأ تببحأو ةيكريرطبلا

es ot sk ae.ا ا  

 ةيمأ ليتوأ تدصق co gall اذه حابص نم ةنماثلا ةعاسلا مامت يف

 نايروا ) قرشلا ليتوأ ىلإ انهجوت هعم نمو حراز نارطملا عم هنمو

 كانهو ؛«ةيروهمجلا سيئر ةئنهتل تاظفاحملا دوفو عمتجم ثيح ( سالاب

 دفو نم ءاياده نانويو ءوعنك يربصو راجن سايلاو بوقعي ةداسلا تيأر

 agg) Hast ثيح ؛ةريزجلا
 ثيح ءيروهمجلا رصقلا ىلإ ليتوألا انرداغ ةعساتلا ةعاسلا يفو

 ةئنهتل اهرود رظتنت Abie ريغ ةروصب دوفولا ةيرثكأ هتحاب يف انيأر

 .سيئرلا
 دنع ىلإ انعلطف بلح دفو ىلع يدون عبرلاو ةعساتلا ةعاسلا يفو

dalaمبيعا ةيروهمجلا سيئر  Costةفولا  ماس 9  
 نايرسلا كريرطب ةطبغ نع ةباينلابو ' :يلوقب ءتفضأ Lily «نيتئنهم

Ylهتماخف ركشف ' 0 4 > 3 قربا )ܙ ܒ . 

 ركش سيئرلا ةماخف ةملك لجترا .هتئنهت دفولا لمكأ نأ ܠܫܢ ܕ

 يلاهألا اهحنم يتلا ةيلاغلا ةقثلا ىلع بلح اهب ينعأو لامشلا ةقطنم

 نأ دعبو ... ةيلعفلا مهترزاؤم بلطو «ةيروهمجلل اسيئر هباختناب هتماخفل

\ ¥ 4 
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 اسيئر راص «ةيروهمجلا ةسائرل ديحولا حشرملا وهو ؛ءءارزولا سلجم

 .هيروهمجلل

 :ةجيتنلا هذهب اجاهتبا اهسارجأ سئانكلا تقد ءاذه نالعإ روفو
 1( 35340 = ܒ 3:13333

 روتسدلا رارقإب ءرمت ناخ رمع ميعزلاو هللا رون لامك ديسلا ظفاحملا

 ةيدلبلا ىلإ اوت انهجوت كانه نمو ؛ةيروسلا ةيروهمجلل ديدجلا سيئرلابو
tp4 3:13 )0  

 دفو عم باهذلل انوعدت ظفاحملا نم ةقاطبب انئجوف بورغلا دنعو

 يف نوكتس يتلا ةيروهمجلا سيئر ةئنهتل قشمد ىلإ ظفاحملا ةسائرب بلح
 .ينادلا 117 p20) copes نم 33:6

 | 4 ܘ زومت ) ܐ

 هيف عفي مويلا اذهو ءسجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 اوناك دقو نينمؤملا تظعوو ءسلوب رامو سرطب رام نيلوسرلا ديع

 روتكدلا .نبا خروج Crater نيظلا لبق ةرشغ ةيداحلا ةعاسلا يفو

 يروخلا روضحب كلدو «ءيزاليش روصنم همع هنيبشا ناكو يزاليش ناج

 .اهلهأو اهيدلاوو روروأ دمتعملا ةدلاوو co slo لهأو سايلا

 ؛ةيروهمجلا سيئر ةئنهتل قشمد ىلإ باهذلل تيدعتسا رهظلا دعبو

 .هترايس يف سكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس عم
 .رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف بلح رداغن نأ ررقت دقو
 ةرايس يف رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا مامت يف بلح انرداغ لعفلابو

 بتاكلاو حراز نارطملا ةدايس :اهباكر ناكو ,ءسكذوثرألا نمرألا نارطم



 ) 4 ܘ × _

 بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب سايلا يروخلا لفتحا
 حيسملا دبعو ءباصق ميركلا دبعو دادح Lin نينوقايدفألا همدخي ناكو

 سادقلا لاطف ؛مهتاوصأب نيزاتمملا ةسمامشلا Lele جروج هنباو اجاج
 .ةداجإلا لك اوداجأ ةسمامشلاو يروخلا GY كلذ «ةقيقد Ao هدحو

 9١ه“ ناريزح \ ܐ

 اضيأ هترايز ىلإ clas ءسكذوثرألا ܨܝܚ )¥! نارطم ةدايس ترز

 نمرالا نارطم انعبتو انتثالث انهجوت دقو كيلوثاكلا مورلا نارطم ةدايس

 يبرعلا ريرحتلا ةكرح رقم ىلإ كيلوثاكلا نايرسلا نع لتممو كيلوثاكلا

 ديدجلا روتسدلاو دهعلا اذه نع اهثاحبأ رودت ةيذو ةرايزلا تناكو «ةلاكولاب
 .ةوافحب انعدوو انليقتساف ܀ ܀ + + ܕ

 ١ 4 ܘ ܟ ناريزح "5

 سيئر باختناو ءيروسلا روتسدلا ىلع ءاتفتسالا أدب مويلا

 دنعو ؛ءعارتقالل قودنص ةينارطملا راد يف ناكو CAs) gual ةيروهمجلا

 يف يتقرو تيقلأ ؛عارتقالاب ءدبلا دعوم وهو احابص ةعباسلا ةعاسلا

 .ةيروسلا ةيروهمجلل اسيئر يلكشيشلا Cust ميعزلا تبختناو ءقودنصلا

 ١ 4 ܘ ܨ رومت ٠

 ܗܳܢܐ ܒܵܢ تنلغأ مويلا رهظ لبق نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 كلذو «ةيروهمجلا سيئر باختناو يروسلا روتسدلا عورشم ىلع ءاتفتسالا

et Ryne, et ial sg9 ܒ ةركأ نإ ةمشلا  + | 
 سيئر بئانو ةماعلا ناكرألا سيئر يلكشيشلا بيدأ ميعزلا نأو «ديدجلا

١ ¥ 7 
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  aitܘ ܙ 4 |

 دعبو «نيعبرألا قاقز يف انتسردم ىلإ مارفأ بهارلا يعمو تبهذ

 يذلا سماخلا فصلا نم ةشثالثو عبارلا فصلا تصحف .فوفصلا دقفت

 داوملاب مهتصحف «هتيب ىلإ هذيمالت نم لك فرصناو فراعملل هصحف مدق
 يف نيزاتمم مهتدجوف ؛ءيحيسملا ميلعتلاو تاولصلاو CAL pall ةينيدلا

 .يحيسملا ميلعتلاو تاولصلا يف ادج ءافعض «ةينايرسلا ةءارقلا

 \ 4 ܬ * ناريزح ^

 ܢܩ ܘܒܢ رانزلا مأ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 نب سجرجو Lisl gil ليضفلا يزاغ نب لضاف انديس al تمسرو

 ةياغ ةلفحلا تناكو «ةزوريف ةيرق نم امهالكو ءائراقو الترم يكلدبع جرف
 .عوشخلاو ةعورلا يف

 :ةظحالم

 هتلئاعو ناكو سولجنأ سول يف دعب اميف انهاك راص اذه

 .سولجنأ سول يف هراد يف م ١ ̂ ¥ ماع يفوتو «نيلضاف نيفايضم

 95١ه” ناريزح ) £

 يف سرادم ريغ ىلإ ةبسنلاب نيزاتمم مهرثكأ بالطلا تدجوف ءرهظلا ىتح

yallܘ!  AIL pullتاولصلاو يحيسملا ميلعتلا يف | ءاقعض . 

 ١ 4 ن “ ناريزح 5
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 دوفولا لبقتساو ؛ةسينكلا ةحاب يف اصيصخ هل dol يسرك ىلع سلجو

 هرابحأ سيئر نيمي مثلي بعشلا ناك امنيب هنأ ܬ SD ريدجلاو فيرطلا نمو

 هآرو بيلص لكش ىلع بحس gall يف تءارت سيدقلا نيمألا هيعارو

 .نوريثك

aallةحفصلا يف ܨ ܕܠܠܐ ܨܚܐ  illةرتفب هدعبو احابص مويلا مق  

 .يلشماقلا ىلإ هعم نمو انديس هجوت ةليلق
 9١ه“ رايأ 9

  9sتئاكو ` ةيادك 97 ةحيبذلا (0 (007

 هتطبغ ىقلأ سادقلا ةياهن يفو ؛هدوماع يف ةيقابلا فئاوطلا دوفوو نمؤملا
  dhe:بعشلا 7 ثح «ةعرلب  yal Wi 3 3 pleةيهنالا 9 07

 .يدافلا

 2:3: 8 باغ يق p45 1 ىلع درع 4 3 لح
 هدوماع انديس ةطبغ رداغ مويلا اذه ءاسم نم 5,5 ةعاسلا يف

 cay clad gle pul ةوغذملا اهتسنك سيركتل ةيسايرالا pat اهجتم

 .نيوكتلا ةعيدب ةسدنهلا ةليمج ةسينك Sly قحلاو

 هجوب هتسادق مهلباقف ءىرقلا لهأ اهيف امب ةيسابردلا عومج هتلبقتسا

 .مهكرابو شاب

 ٠ رايأ ه١95

 لبقتساو «يهلإلا سادقلاب لفتحا مث ؛ةسينكلا سيركتب هتطبغ لفتحا

 اهناحلأب ناذآلا فنشت فاشكلا ىقيسوم تناكو ؛بعشلاو ةيمسرلا دوفولا

 هتسادق اهل رس ةولح ليتارت ةسردملا تابلاط تلتر ءاسملا يفو co ܨܥ ܐܢܝܚ



 \ 4 ܘ × _

 ܠ ىقلأ هتياهن ܨ .كريرطبلا انديس ةسادق ةيهلإلا ةحيبذلا 228

 :الئاق يلوسرلا هناطلسب ܡ̣ ܝ ܘ ܠܝܘ ܒ بعشلا احصان ܝ

 Ain dell ܨ ܗ ليتارت ىلإ عمسو ريفغلا بعشلا كراب

 .هيفاعلاو

 ناذآلا اوفنش تابلاطلاو بالطلا نإف ءءاسملا يف رمألا ناك كلذكو

 .هتسادق رس يذلا رمألا «ةيبرعلاو ةينايرسلا مهليتارتب

 .اهكرابو موركلا راز مث
 ام اهتحت ناك «ةيبشخ ةدئام سلع «ةسينكلا ܥܐܢ يف مت سادقلا

 مهتنوؤم ةيقبب اهتطلخل مث ءاهتكربل ca gig ةنوؤم نم تانمؤملا هتبلج
 .نيدتم نمؤم بعش «ةكربلل

  VVرايأ ه١9

gif dit egلابقتسا دعب «نخنلا 5  lilaءوجو ةيف دك رتشا  

 0 .مهريغو وجاح لآ اهخويشو ضيبلا روبق

andsىلع بعشلا اثاح «سادقلا ةياهن يف ظعوو «ةيهلإلا ةحيبذلا  
 .ريخأت نودب ةالصلا روضح

 ) 4 ܘ رايأ )

 لضصوف :ضيبلا روبق هتسادق بكوم رداغ 8,5 ةعاسلا يف احابص
 رفصأ لآ ةدئام ىلع ءادغلا slab لوانتو «ةرشاعلا ةعاسلا يف يلشماقلا

 يلشمافلا بكوملا رداغ ءرهظلا دعب نم 5 ةعاسلا مامت يفو ءراجنو

 ؛لحنلاو فئاوطلا فلتخم نم ةريفغلا عومجلا هتلبقتساف ؛هدوماع ديري

1 ¥ ± 



 | 4 ܘ ܙ

 ءاهعسوو اهبحر ىلع ةصاغ ةسينكلا تناكوءاهعون نم ةديرفلا ةليمجلا

 ماظنلاب عيمجلا حرفف ؛ماظنب سولج ةبيرغلا دوفولا ةمدقملا يف ناكو

 بعشلا تحرفأ ةغيلب ةظع هتطبغ ىقلأ سادقلا ةياهن يفو ءليمجلا سقطلاو
 بحست كلذ لالخ ناكو .اداشرإ ةءولمملا ةميكحلا هتملك عامسل ناهلولا

 .ةولحلا اهماغنأب حدصت ىقيسوملاو ةطقاللا طئارشلاو ةيئامنيسلا مالفألا

 ىلإ يتيقرت ةلفح يناتبجعأ ناتلفح :ةلفحلا ةياهن يف هتسادق لاق

 .ةلفحلا هذهو ةيكريرطبلا ةجردلا

 :ةظحالم

 لآ مرك نع حصفُي نأ .ءيلشماقلل ةرايزلا هذه بتاك اهس دقل

 هتيشاحو هيقفارمو كريرطبلا ةسادق نأ ثيح ؛يمتاحلا راجنو رفصأ
 .هللا مهكراب ءمهتدئام ىلع ءاسمو ارهظو احابص تناك .ةمداقلا دوفولاو

 ١461 ܢ 1

 يتلا ةديدجلا خزآ كيريد وحن اهجوتم يلشماقلا هتسادق رداغ
 has» ىلع بعشلا دارفأ ضعب هلبقتساف «ناميلو ةريغ وذ بعش اهنطفي

 0 3 a a 470: ~ ܓ ܬܐܠ نكن

 ةسينكلا بكوملا لصو ىتح اذكهو ct il هنيمي مثل ديري لكو ءكريرطبلا

 .تمت دق نكت مل ةديدجلا ةسينكلا نأل ةتقؤملا

 .ةكرابملا هنيمي مثلو سدقألا ههجو ةيؤرب نوكربتي نورئازلا
 ) 4 ܘ رايأ )

Va 
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 كسمتلا ىلع بعشلا هيف ثح انانر اباطخ ىقلأ ءسادقلا ةياهن يفو ءرّبكملا
 .ةحلاصلا ةريسلاو ةيحيسملا نيناوقلاب

 ارظن ةلوهسب ةسينكلا نم جورخلا نم نكمتي مل سادقلا دعبو
 .( هللا هكراب ) ريثكلا بعشلا ماحدزال

cudةسادق نع نيدلا لاجرلو ءلهألا ضعبل تارايزلا ضعبب  

 .انديس

 | 4 ܬ * رايأ ٠

 .ةكسحلا انديس ةطبغ بكوم رداغ رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف

 لاترأ هتلبقتساو الا ةنيدملا لخدم لصو ch Lad » «يلشماقلا goad ايفكم

 دوفو نيلبقتسملا نيب ® نيت نكت a تارايسلا

 ةفئاط سيئر داجاد ܒ مهنم ركذلاب صخن ءاهئاسؤرو فئاوطلا

 داكي هددع نإف بعشلا امأو ؛مالسالا ةفئاط دوفوو Sa gi YI» نمرألا

el1 ناشر  Sea3 ܒ  

 ةموكحلل اعدو ءدوفولاو هللا ركشو ces! athe لخد

 ازيزع افيض لح ثيح راجنو رفصأ راد دصقي بكوملا راس مث ءاهئاسؤرو
 .ةكرابملا ةلئاعلا هذه ىلع

 انحوي سونيسكليف نارطملا ةدايس ةسائرب نيدرام نم دفو ءاج

 لصوملا نم دفوو gland يروخلا بألا ةسائرب تايذم نم دفوو «ينابلود

 .مانهب سلوب سويروغيرغ رام ةسائرب
 ١١ ܘ * رايآ 4 )

 ind) ܕ يلشمافلا هيف تماق MA» يخيرات موي :دوعصلا سيمح
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 ىقلأ سادقلا ةياهن يفو «ةيهلإلا ةحيبذلاب هتسادق لفتحا احابص

 .. خلاو ريغصلا عيطقلا اهيأ فخت ال " :ةلئاقلا ةيآلاب اهلهتسا ةسيفن ةظعوم

 .طقف ةلئاع 0£ غلبي روزلا ريد يف انتفئاط ددع نأ لوقن اذه ركذ ىلعو '”

 سرادملاب مامتهاو طاشنو ةريغ نم بعشلا يف هتسادق هسمل ام نأ ىلع

 .حاجنب رشبي بالطلاو
 ريد هتطبغ بكوم رداغ a gall كلذ نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يفو

 يف ناكف ؛ةعبارلا ةعاسلا مامت يف انلصوف ةكسحلا ىلإ اهجوتم روزلا

 ءيجرونت سقايرق سويثاطسوا رام ةيشربألا نارطم ةدايس هتسادق لابقتسا

 ىتح سقايرق نارطملا ةفاين هراسي ىلإو ةفوشكم ةرايس هتطبغ بكرف

 «قيفصتلاو ديراغزلاو ةعيدبلا ةيديلفتلا ليتارتلا نيب ةسينكلا بكوملا لصو

 .مالسب ةسينكلا ىلإ هلاصيإ ىلع ىلاعت هدمحو ةسينكلا هتطبغ لوصو دعبو
 اوؤاج نيذلا دوفولا لبقتساف ةميخ هل تّدغأ دق تناك ثيح ةحابلا ىلإ جرخ
 Bey co ts ols ري لا 2 نر

A4 ܘ * رابا  ( 

 . سوريلكالاو نييمسرلا ةموكحلا لاجرو نيرئازلا هتسادق لبفتسا

 قيفصتلا نيب عطفلا صعب ܢܝܚ ىفيسوم ܝ 15 14 ܒܒ

 .تافاتهلاو

 راياة ” ١595

 ةطساوب سادقلا عامسو «ةحابلا يف ءاقبلا ىلا ترطضا ةيبلغألا نأ ىتح
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 مهتريغو نييواهرلا حدم كلذ بفع مث يتيب لامج اوبحأ نيذلا تببحأ '

 اولجس نيذلا دجامألا مهئابآ ىطخ ىلع يضملا ىلع مهعّجشو مهسامحو

 تهتنا ىتح اذكهو .. رهدلا ناسلب ركذت ةدلاخ ءامسأ خيراتلا بتك يف مهل

 بطخلا تيلتف .انديس ةطبغ هيلع سلجيل لاع يسركو ةريبك ةميخ تدعأ

 نيدلا يلقح يف لاضفأ نم هل ام ةركاذ هتسادق حدم اهلك تلوانت راعشألاو

 ALG فسوي ذاتسألا بوبحملا يبعشلا رعاشلا ماتخلا كسم ناكف «ملعلاو

 ءانديس ةسادق امهعامسل رس «ةيكرتلا ةغللاب همظن نم ارعشو اباطخ ىقلأف

Cee 7 72يسكذوثرألا ناميالاب كسمتلا ىلع يواهرلا بعشلا  cana gall 

 ea «نييواهرلا ةدئام لح ءادغلا

 ١ 6 ܘ ܙ رايأ 5

(otsرام ةدايس هتسادق ةبحصب ناكو .ءروزلا ريد انتهجو تناكو  

 ديسلا هيجولاو اهعباوتو بلح ةيشربأ نارطم align سجرج سويسينويد

 ريد انلصوف ءيج همكوت بيبح سقلا بألا نييواهرلا نمو ءرازاع بيليف
 ريفغلا بعشلا ةنيدملا جراخ هلابقتساب تناكف ,ةثلاثلا ةعاسلا يلاوح روزلا

 ابيرقت ةرايس نيرشع نم فلؤملا بكوملا لصوف ؛قوشب هرظتني ناك يذلا
 ىلع هللا ركشو هجيزاهأو بعشلا قيفصت نيب هتطبغ اهلخدف ةسينكلا ىلإ

 | 4 ܬ رايأ ¥
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 :ةريتروكِيس سشقلا Lal Gaal MW ce 5 8 Gan ةيبشاخ هكئاك

 .ناسين ىسوم صاوقلاو ءرفونم سلوب مارفأ نوقايدفألا بهارلاو
 45١ه“ رايأ ١

 ةصاغ ةسينكلا تناكو !ely‘ سادفلاب ةسادقلا بحاص لفتحا

 سويسينويد رام بلح نارطم ةدايس كلذ يف هنواعو «نيلصملا روهمجب
 ىلع توبثلا ىلع نينمؤملا اهيف ثح ةليوط ةغيلب ةبطخ ىقلأو ءسجرج

 ناويدلا جرد ىلع فقوو «حايزب جرخ سادقلا ols يفو «هيليجنالا ميلاعتلا
 اهل رس يتلا بعشلل هتبعادم هركذ ردجي اممو AGE ةظعوم ىقلأو يولعلا

 بعشلا كحضف " ينومتبعتأ دقل يفكي الأ "' :ريخألا يف لاق ذإ هل اعدو

 .ةطقاللا طئارشلا ىلع ةلفحلاو سادقلا

V4or ܐܨ[ ¥ 

 ܒ مويلا اذه ناك :سجرج رام ديع فداصملا ءاعبرألا موي

 1:0 ةسادق نأ ْذِإ ءحارفأ هلك موي ASL pall ةمألا خيرات يف 5)

 هتسينك ىلع هتريغب فورعملا يواهرلا بعشلا نطفي ثيح نايرسلا يح

 ىقيسومو .ديراغزلاو جيزاهألاب هئاقلل شطعلا بعشلا هلبقتساف .هتيموقو
 ديهشلا سيدقلا مسا ىلع ةينبملا ةسينكلا لصو ىتح ؛حدصت فاشكلا

 ةدايس ليلجلا ةيشربألا يعار ديع كلذك فداصملاو سجرج رام

 موي يف ةديدع ادايعأ تعمج ةولح ةبسانم تناكف سجرج سويسينويد رام
 ةياغب  ناكف ةسينكلا سيدقت سقط كلذ الت مث ةالصلا Glass .. دحاو

 ىقلأو .نيعيدب بيترتو ماظنب يهلإلا سادقلا أدتبا مث .. عوشخلاو ةعورلا
 :ةلئاقلا YL اهلهتسا ةغيلب ةظعوم كريرطبلا Gaps ةطبغ هتياهن يف

١١83 
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 casi اذه لثم ىلع رثعي مل نكلو ؛نارطملا ةدايس هنع لأسو توريب

 .ةيروس ةريل نيرشعو سمخب لاتحم ةيحض تبهذ اذكهو
 ”١95 ناسين ¥ ܘ

 بيترتل ءانديس لابقتسا ةنجلو ܨ ܢܐܥܐ يلملا atoll عمتجا

 .يعامتجالاو ينيدلا انديس ةسادق ماقمب Gab امظنم يتأيل لابقتسالا

 | 4 ܘ * ناسين ¥ ¥

 لوألا مارفأ سويطانغا رام انرابحأ مامإ ةسادق رداغ رايأ لوأ موي

 فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف كلذو بلح ىلإ اهجوتم صمح هزكرم

 بألا ةسائرب بلح دفوو يصمحلا يلملا سلجملا نم فيفل هتيعمب ناكو

 بعشلا هلبقتساف لسعلا ناخ بكوملا لصوف ؛يزاليش سايلا سوفقسفروخلا

 شيجلا نم ةزرفم هتيح امك «؛ةعبارلا هعاسلا يف كلذ ناكو حرفو ةوافحب
 اهددع فّينت يتلا تارايسلا لاترأ هعبتت بكوملا راس مث ءبلح لخدم يف

 ةيرانلا تاجاردلا هتطبغ ةرايسب طيحي ناكو ܘ ܐܸܢ ܝܝ /١5٠١/ ىلع

 ةمسوألاو ةيربحلا هتلح سبل ةسينكلا برق ىلإ هلوصو دنعو تاجالزلاو

 ىلع فقاولا بعشلا كراسي هيمدق ىلع راسو سدقألا هردص ىلع عمالتت
 نم ةديدع ليلاكأ هل تمّدقو ءلزانملا تافرش ىلعو فيصرلا يبناج

 Ad gag ىلع هللا دمحو ةسينكلا لخد مث «ةيريخلا تاسسؤملاو تايعمجلا

 امك ؛ةليضفلا بادهأب كسمتلا ىلع بعشلا اهيف ثح ةسيفن ةبطخ لجترا مث

 ple لور 05903 37 ` )75 كانك هيلع 50505 : 9 52
 Sind | اذكهو .. ةيئامنيسلا مالفألا ةلفحلل تذخأ امك ةطقاللا طئارشلا

 .ينارطملا ناويدلا يف هتسادق نم كرابتت تءاجو عومجلا
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 ةينارطملا ىلإ تعجر ؛هنم برلا اناجن ةرايس ثداح Gus مث

 ܣܚ بعلملا يف ܠܣ يذلا يضايرلا ناجرهملا ىلإ بهذأ ملو ءامئاشتم

 ܝ تاع ell ناك برعم 3 ܒ )5

 تلسرأ دقو ؛ةيسامح ةيموق ةملك ىلكشيشلا ميعزلا هيف ىقلأ ءاميظع
 اهماقأ ءاشعلا ماعط لوانت ىلإ يدحو تبهذ cg DLS سايلا يروخلا

 كلذو ܝܟ( ܢܝ يدان يف ريبكلا فيضلا فرش ىلع بلح ظفاحم ةفوطع

 ءاوعدم Peed] نم رثكأ ناك ثيح ءفصنلاو ةنماثلا ةعاسلا مامت يف

 ) 4 ܘ * ناسيل ¥ ܀

 13 4 > 450 03 ىلإ ܒ
 ءرولك ناج «يلوبناتسا ميركلا دبع ءيزالش روصنم ءرازاع بيليف ةداسلا
 | Oe )0010 © 30053: ܒܒ 4 ܒܡ

 ¥ ܐܒܐ 89 ١8

th35 )0 © دعي حايبصلا اذه يف  Landنم ىدضلا  

 VO ينم بلطو «ينايرس هنأ هثيدحب رهظأو ءسمأ ينراز دق ناكو توريب

 ىلإ مويلا هبعوجر روف اهملسي نأ ىلع Gis i ةريل ١5 هتيطعأف ةريل

 ةرك قيرف عم توريب يف ايلاح دوجوملا يدوبع مارفأ بهارلا ىلإ توريب

pallقيرف عم اوبعليل توريب ىلإ اوهجوت نيذلا نايرسلا يح يف انيدان يف  

 .ينايرسلا بيراحنس
af,ريظ  Laasزوكذملا  Shedاذه راعتسا الاقدم الجر كقمألا عم  

 يف يدوبع مارفأ بهارلا هيلع شتف دقلف cle لاتحيل ينايرسلا مسالا
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Lil li,انديس عم انثدحتو :ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط انلك  

 دعبو ؛ةيلم ثداوح ريغو ركبرايد ةسينك ىلإ سيسق ريبدت صوصخب
 ةشثلاثلا ةعاسلا يف بلح ىلإ صمح نم انعجرو «ةيناث هانرز ءادغلا

 ` ةعباسلا Ze Lull ىق.يلح ىلإ 9 3% دعي 7
 95١ه” ناسين 'ه

adeيف انرظن ءءاضعألا نم ةينامث اهرضح ةسلج يلملا سلجملا  

 يف بلح ىلإ كريرطبلا انديس ةرايزو ؛ةسردملا عورشم اهمهأ ةريثك ءايشأ

 Lyle الابقتسا هتسادق لابقتسال لابقتسا ةنجل نييعتو ؛ةريزجلا ىلإ هقيرط
 (al امك

 95١ه” ناسين ) ¥

 ذخأو ؛مامألا ىلإ ارتم حايزلا بحسو «ةسينكلا قيرزت ىلع ايئدبم يأرلا
 .موزللا دنع يانكسل ةفرغو انولاص هلعجل هنم مسق

١4857 Cylon 5 

cliبلحب فراعملا ةيريدمو ةظفاحملا نم ةيمسر تاوعد ىلع » 

 رفصأ دوعسم ديسلا ةرايس يف يزاليش سايلا يروخلا يعمو تهجوت

 بيدأ ميعزلاو دوعس ريمألا ةيدوعسلا ةكلمملا دهع يلو لابقتسال

 راد ىلإ هلوصول ددحملا تقولا نم هومس بكوم رخأت دقو ؛يلكشيشلا
 1S gall hace gf cl yy gi ةيئاكلا ةغاسلا ىلإ 5:48 ةهاسلا نم ةظفاحملا

 نيلخاد افوقو هيلع مالسلل انرودب انلخدف Cpe Cus مخف لابقتسابو ةمالسب

 .رخآ باب نم نيجراخو باب نم
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 كانه انلفتحا ثيح سجرج رام ةسينك ىلإ «نايرسلا يح نم حلم بلطب
 .فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف ةيالقلا ىلإ انعجر دقو «بيلصلا زانجب اضيأ

Cli *4 ܘ *  ( 

 يف ادجمم ربقلا نم عوسي انيداف ةمايقو حصفلا ye ةالصب انأدب
 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تأدبو ca gall اذه رجف نم ةثلاثلا ةعاسلا

al palةعباسلا ةعاسلا يف انعلطو ءفصنلاو ةسماخلا ةعاسلا مامت يف  

 ةصاغ ةسينكلا تناكو ؛ةبسانم ةرصتخم ةملكب بعشلا تظعوو «؛فصنلاو

 .تانمؤملاو نينمؤملاب
 9١ه” ناسيل ܘ

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب يزاليش سايلا يروخلا لفتحا
cal iيماركإو يتدياعمل ءآهجولا نم مسق اضيأ علط ؛سادقلا دعبو  

 ١١٠١٠١/ / وحن ديعلا اذه ةبسانمب مهارد نم ىلإ لصو ام غلب دقو
 تاريخ ةلملل هللا ضّوع «ةقباسلا دايعألاك وه غلبملا اذهو «ةيروس ةريل

 .ةريثك

Cylons 795١ه”  

 نايرسلا فقو يلوتم قلابالف بوفعي ديسلا نم سامتلا ىلع ءانب

 يف ميقملا يواهرلا ينايرسلا يجونروط سجرج ديسلاو OS رايد يف

 coma ye ادلو انعمو ةهصاخلا سجرج ةرايس يفو امهعم تهجوت ءركب رايد
Lyleةعياجلا ةعابلا ىف كلر سيح ىلإ ديععر  Lila ydةعاسلا ىف  

 .مهكرابو عيمجلا ca LY يذلا انديس ةسادق انرزف «فصنلاو ةرشاعلا

 ) ) ܟܘ



 | 4 ܘ ܙ

 .هاودج ܟ ܠܫܠ نكي مل ءنيتعاس وحن لاط يذلا عامتجالا اذهب ينأكو

fal vA4 ܘ »  \ 

 ةدع يف ثحبو «يبلحلا يلملا سلجملا عمتجا ةسداسلا ةعاسلا يف

 .ةسردملا عورشم اهزربأ ناك «طاقن

jij 4 ܬ ٠ \ 

 تظعوو cole يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا
Lendl Couةريس ول  ae Vl elit clogged Guay)نم  leyمنا  

 مث «يلبابلا نوتألا يف رصنتخب مهاقلأ نيذلا لياشيمو ايرزعو ايننح ةصقو
 .ديدجلا يواهرلا يلملا سلجملا ءامسأ ةسينكلا يف تنلعأ

 بابشل لوانتلاو فارتعالا نع يحيسملا ميلعتلا يف اسرد تيطعأ

 .ةدلبلا يف يدانلا

ja vy4 ܬ  \ 

 مارفأ بهارلا يعمو تهجوت حابصلا اذه نم ةنماثلا ةعاسلا يف

 فوفصلا تدقفتو نيملعملاب تعمتجا ثيح نايرسلا يح يف انتسردم ىلإ
 .تاعاس GG ܘܠܘ ءاهلك

 9١ه" راذآ ¥ ܘ

 رام ةسينك يف ؛ةميظعلا ةعمجلا هذه يف بيلصلا زانجب انلفتحا

 يف تاولصلا انيهنأف ءرهظلا دعب ةشلاثلا ةعاسلا نم ًَءادتبا ءبلحب مارفأ

 تهجوت «عءاشعلا ماعط لوانتو ةليلق ةحارتسا ܥܫܢ 5 «فصنلاو ةسماخلا



 ) 4 ܘ =

 ٠  × jaiܘ 4 \

 ذخأو ودرأ روصملا دنع ىلإ انأو سقايرق نارطملا ةدايس هجوت
 . ܒ ام نك

 زيزعو رفصأ دوعسمو يروخلا يعمو تهجوت ةيناثلا ةعاسلا يف

 هلعجل ةنراوملا ةينارطم نم برقلاب ؛نالالد انل هدجو تيب ىلإ ءوردب
 .انبجعي ملف ܝܚ ܙܠܘ

vr5١ه” راذا  

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب سقايرق نارطملا ةدايس لفتحا
 colo دعب هل حايز لمع ىبأو ؛نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو بلحب

Lust,يف  ol yall50 7 © 70550 ءيتاتحتلا  

gas jae Sle gull Lik, St aT ad Lilقابقز 8  

 سويئاطسوأ نارطملا زيزعلا فيضلا ةدايس ركش ديشنلا دعبو «نيعبرألا
 Lin ملعملا نأ امك ءىركذلل موسر ةدع تذخأ دقو «نينمؤملل اعدو سقايرق
 .اضيأ ةملك ىقلأ يكلم سقلا

  Voراذآ “ه١9

 انارطم هرضح كيلوثاكلا نمرألا ةينارطم يف عامتجا ىلإ تيعذد

 كيلوثاكلا نايرسلا نارطمو ءانأو سكذوثرألا مورلاو سكذوثرألا نمرألا

 اذه رضح امك ALI SL نمرألا بئانو كيلوثاكلا مورلا نع باونو

 .يفويس موعنو مولظم gles لاقص تزع نوماحملا ةذتاسألا عامتجالا



 \ 4 ܘ *

 .مهيأر ذخأل كيلوثاكلا مورلاو سكذوثرألا مورلاو سكذوثرألا نايرسلا
 ١ 4 ܘ ܙ راذأ ܨ

 ةيدو ةرايز كيلوثاكلا نمرألل نايناطب زيول نارطملا ةدايس ترز

 .يزاليش سايلا يروخلا يعم ناكو ءاينيدرام هرابتعاب
 jij “١95 ܘ

 اياضقلا ضعب يف انرظنف «يبلحلا يلملا سلجملل اعامتجا تدقع

 سلجملا ةيوضعل نايرسلا يح يف تايعمجلا نيحشرم ضعب ينم ةوعدب
 ىلإ يلملا سلجملا ةيضق يف تبلا ئجرا مهعيمج ءيجم مدعلو «يلملا

 .نيحشرملا عيمج > اهرضحي ىرخأ ةسلج

 ١ 4 ܘ “ راذا 5

 اسرد تيطعأو «بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 .ديدجلا يدانلا بابشل يحيسملا ميلعتلا يف ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ئف

 \ 4 ܘ راذآ 6

sls ܡ سويئاطسروا Pere 0 ere 

 لحو ءوبط سايلا ةرايس يف ؛فسوي هصاوقو هللا ركش هريتركس هتيعمبو

 هوجولا ضعب هتدايس ىلع مالسلل دفاوتو «ةينارطملا يف ىلع ازيزع افيض



 ) 4 ܘ ܙ

 يتلا ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط انلوانت ةيناثلا ةعاسلا يف

 يعدملاو ةطرشلا ريدمو كردلا دئاقو صمح ظفاحم ةفوطع اهيلا يعد

 راجت كب Goll انضبأ lage ge تاكو ,لدعلا .تتاكلاو :ديتقتلا ريدمو ماعلا

 .ءادغلا ماعط لوانتب كارتشالل انديس هاعدف ةيكريرطبلا راز يذلا

 ) 4 ܘ * طابش ١

 سقايرق سويثاطسوأ رام ةدايس اعبط بلح قيرط نع صمحب ةيكريرطبلا
 ءوبط سايلا ةرايسلا قئاسو هللا رصن هللا ركش نوقايدبألا هريتركس هعمو

 .هيكريرطبلا
 ٠ طابش "ه١9

 | ܨܐ ܥ سويريوس بهارلا يعمو بلح ىلإ صمح نم تعجر
 مارفأ نوقايدفألا هليمزل سدقملا ينابهرلا ميكسالا سيبلت ةلفح يف كرتشيل

 .ةينارطملا ناويد ىلإ رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف انلصوف ءريق يدوبع

 ) 4 ܘ * طابش ¥ ¥

 نم ةعبارلا ةعاسلا لبقو ءسكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس ترز
 مورلا ةينارطم ىلإ نمرألا نارطم ةدايس عم انهجوت ءاسملا اذه

 بلح يف ةيحيسملا فئاوطلا ءاسؤر هدقع عامتجا روضحل سكذوثرألا
 - سرادملا ) ةيروس يف نييحيسملا مهت يتلا اياضفلا ضعب يف رظنلل
 ةكراطب ةطبغلا باحصأب لاصتالل دفو لاسرإ ررقف ( خلا ... - تايعمجلا



 | 4 ܘ ܙ

 ةكسحلاب سقايرق نارطملا ةدايسب نوفلتلاب تلصتا تدع ليللا يف
 VY ةعاسلا ىتح رهنلا ناضيف نوعقوتي مهنا لاقف IL نع نانئمطالل

OUةكسحلا نع ناضيفلا رطخ لاز دق نوكي ءيش ثدحي مل اذإف . 
V4or bus ١١ 

 رهنلا نأ سقايرق نارطملا ةدايس بواجف نوفلتلاب ةكسحلاب تلصتا
 ؛ةكسحلا ةرداغم عيطتسي ال هناف اذه مغر هنكلو palit» ههايم تذخأ

 .مداقلا عوبسألا ىلإ صمح ىلإ هترايز لجؤيسو
 سويطانغا رام يكاطنألا كريرطبلا ةسادق سولج ىركذ وه مويلا

 ABS yy yh نم TY لا ءدب يهو يكريرطبلا يسركلا ىلع لوألا مارفأ

 .لبقملا دحألا موي ىركذلا هذهب لفتحيسو
 \ 4 ܘ * طابش ܙ ¥

 صعب عمو ةيشاحلا عمو كريرطبلا انديس ةسادق عم راهنلا تيضق

 .نيرئازلا

vr5١م7” طابش  

 ديع وهو .ءسدقملا ينيعبرألا موصلا نم لوألا دحألا وه مويلا

 ىلع VV لا هسولج ىركذب الفتحم يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس

 يف هتنواع دقو ) «؛ةداعلاك حايزب علط سادفلا دعبو «ءيكريرطبلا يسركلا

 نايرسلا فاشك ناكو «ةمدقملا يف Lily هتئنهتل نونمؤملا علط مث ( سادقلا

 ةملك فاشكلا دئاق ىقلأ دقو ؛هديشانأ دشني ىركذلا هذه يف اكرتشم صمحب



 ١ 4 ܘ ܙ

 .لاغشألا ةرثكل نكمتي ملف ةاروتلا باتك

 ) 4 ܘ * طابش ܘ

 كلذو cal pal يعمو يملح ديجملا دبع روتكدلا تيب يف ترهس

 فيطل روتكدلاو «ةيحيسم ةبيط ةلئاع مهو هتقيقشو هيوخأو dilly روضحب

 .فطاوعلا قيقرو ادج
 ) 4 ܘ * bus ܪ

 نيعبرألا قاقز يف انتسردم ريدم يروخلا انح ذاتسألا ينراز

 هجوتي ادغو يلشماقلا ىلإ alec لوحت هنا لاقو خابط ىسيع نوقايدفألاو
 .كانه ايئاهن نكسيل هتلئاع ذخايف عجري عوبسأ دعبو كانه ىلإ

bus ¥4 ܘ ”  ( 

 هنأ ايعدم ةعوطقم هلجرو ىفشتسملا نم اديدج علط باش ينراز

 .ةلئسألا ضعب هتلأس نأ دعبو ءقشمد ىلإ دوعيل ةدعاسم بلطيو ينايرس

 هتيطعأ Sling» ال يكل هتحصن نأ دعبو «كيلوثاك نايرس هنأب رقأو تبث

 .ايعادو اركاش بهذو ؛ةيروس تاريل عبرأ
 5١ه” طابش ٠

 هنم ملعأل ةكسحلاب سقايرق نارطملا ةدايس عم نوفلتلاب تلصتا
 فيضنو aad ةعبرأ نمت لت دنع تعفترا روباخلا هايم نأ تملع نأ دعب

 ةلوجل جرخ هنا تلاق وزان هتقيقش لب هرأ ملف ةكسحلا نع هنم ملعأل ءرتملا

 .نئمطأل يب لصتي يكل تبلطف .عالطالل دلبلا يف

١٠. 



 ١ 4 ܘ ܙ

YIرهشأ ةينامثو ةنس 17 اهنم ىضق «ةهازنو ىوقت لكب ةنس نينامثلاو ܢ  

 \ 4 ܘ * طابش ١

 ةدعاسمك ةيروس ةريل /) › › / ريبدتل ( ... ) ةريقفلا ينتعجار

 :( ... ) يف خابطك هل لمع يف قاحتلالا نم ( ... ) اهجوز نكمتيل

 ةريل ٠٠١ لاو «ةيروس ةريل /¥ ܧ › / نمؤتف بهذت نأ ىلع اريخ اهتدعوف

 عمجيو تايصخشلا ضعب روزيل مارفأ سامشلا تفلك العفو «نحن اهربدن

 .ةيروس تاريل سمخب UI تعربت دقو «ةروتسم ةلئاع مساب رسيت ام اهنم
 ) 4 ܬ × طابش ¥

 ةاروتلا GUS نم اليلق انلباقو ܀ܬܸܢܝܚܠܵܦ دحألا دبع نوقايدفألا ينراز

 .صمح ةسينك ىلإ اهخسن يتلا ةيسنكلا

 ءانبأ فالخ نع يلإ لقنف «شهند ميهاربا سقلا بألا ينراز مث

 يتقفاوم بلط امك CQ ll رام ريد نأشب كيلوثاكلا عم نيتيرقلا يف انتلم

 ناك اذإ هتبواجف .هامح ةسينك نم هتلاقتسا sah نأ دعب بلح ىلإ هتيب لقنل

 يف لخادتت ال تنك اذإ ينعأ سوسقلا ةحلصمب رضي ال بلح يف كدوجو

 .يف ركتفت نأ وجرأ لاقف داع بهذيل ماق نأ دعبو .بلح

 9١ه” طابش "

 ةينايرسلا ديشانألا باتك نع يل ىكحو دعسأ ليئربك ديسلا ينراز

 .ديشانألا ضعب دشنأ دقو deg ديري يذلا اهنحلو اهفلأ ىتلا

 \ 4 ܘ * طابش £



 \ 4 ܘ ܙ

 ترضحو :sila سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 بالطلا اهيف دشنأ .ةسردملا يف ةسردملا ةنجل اهتماقأ يتلا ةلفحلا

 ةينايرسلاب مهضعب بطخو ةيبرعلاو ةينايرسلا ديشانألا ضعب تابلاطلاو
 .حوسم ليئاخيم ذاتسألاو ءيدوبع مارفأ نوقايدفألا مهنيبو «ةيبرعلاو

 لامعألاب لاوقألا ةنراقمل مهتوعدو ely ركش ةملكب ةلفحلا تمتخو

 Ary gee ةريل VO ب مهل تعربتو نايرسلا يح يف ينايرسلا
 5١د” ىناثلا نوناك ١

 سأر وهو .بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ell Gleatel ل
 5١ه” ىناثلا نوناك ) £

 مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا دقو «ةنهكلا دحأ وهو

coh,انلمعو ؛ءيلامشلا حبذملا يف يزاليش سايلا يروخلا لفتحا امك  
 نارطم سلوب سويسانثأ نارطملا موحرملا ركذلا بيطلل زانجلا ةالص
 زهان يذلا ديدملا هرمع ىضق يذلا GS yp al انيلإ هتعن يذلا رابلم



 \ 4 ܘ ܙ

 تثدحتو لافص كب هللا حتف يزاليش سايلا يروخلا يعمو ترز
 ow ܠܘ ءاشنإل يريخ بسانم رعسب هيضارأ نم ضرأ ءارش نأشب هعم
 :تاحارتقالا عب ءاطعاو ةيبضقلا سردب اريخ انذعوف

 9١ه" لوألا نوناك ¥ ܐ



 | 4 ܘ ¥

  ye leyل اذ  fs, 103نك 3:0 منش >

 .ريغ ¥ لامها فرص لب ؛يبزح وج وأ لعز نع
 ܘ ¥ يناثلا نيرشت ) ܪ 4 \

 دصاقلا وروق سايلا سويلوي رام ةدايس ادئاع صمح نم عجر
 اديدج مسترملا سولوف سونيسكليف رام ةدايسو .دنهلا رابلم يف ܨܠ ܕܝܚ ܨܐ

 دقو يكريرطبلا ريتركسلا سفقلا ابانرب نابرلا امهتيعمبو ؛طاندنك ةيشربأل
 .رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف ةصاخ ةرايس يف عيمجلا لصو

 ١957 يناثلا نيرشت ٠

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب وروق سايلا سويلوي رام ةدايس لفتحا

 «نايرسلا يحب سجرج رام ةسينك يف سولوف سونيسكليف رامو cal pil رام

 ABLES ىقيسومب ايمسر الابقتسا ةنراطملا ةداسلا نويواهرلا لبقتسا دقو
 ىقلأ دقو ءىضرملا ةاساؤم عرفل ةيخس ةدئام ىلع روطفلا ماعط انلوانتو

 ةيزيلكنالاو ةينايرسلا نيتغللاب ةسينكلا يف هباطخ سولوف سونيسكليف رام
 .قمان فسوي ذاتسألا ةيكرتلا ىلا همجرتف

 \ 4 ܘ ¥ يناثلا نيرشت ¥ ܙ

 رداغ مويلا حابص نم ةفيقد نيرشعلاو ةهسماخلا ةعاسلا يف

 نع دنهلا ىلإ بلح سولوف سونيسكليف رامو وروق سايلا سويلوي رام
 .ةمالسلا امهتقفار «قارعلاف يلشماقفلاف هكسحلا قيرط

 55١ه ¥ ىناثلا نيرشت \ £



 | ܬܘܟ

 ةسينكلا يف ركشلا ةالص دعبو هل — سوريلكالا حايزب ةسينكلا

 .ديدجلا يناتحتلا ةينارطملا ناويد يف نيئنهملا هتدايس لبقتسا

A١9557 لوألا نيرشت  

 وروق سايلا سويلوي رام ةدايس لابفتسال دفو صمح نم لصو

 ةدايز ناميلس سقلاو يكريرطبلا ريتركسلا ابانرب نابرلا بألا نم فلؤم

ea Lal sill sناسين . 

 ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 :ةيرابلملا طاندنك ةيشربأل ܬܢܐ ܠܟܘ سولوف بهارلا بألا مسرو ءصمحب

 باحصأ ةماسرلا يف هتطبغ نواعي ناكو cc gd gh سونيسكليف هامسو
 رامو دنهلا رابلم يف يلوسرلا دصاقلا wll سويلوي رام :ةدايسلا

 بلح نارطم ܨ ܒܚ هذه بتاكو توريب نارطم بوفعي سويريوس
 ) 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت 14

 نارفعزلا ريد سيئر يلود سجرج نابرلا بالا نيدرام نم لصو
  الهسو Maly ةعسلاو بحرلا ىلعف -

ie ¥4 ܘ ܙ يناثلا نيرشت  \ 

 نايرسلا يح يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ديسلا روضحب 6g ܕܐܦ ܨ يلم سلجمل باختنالا ةيلمعب انرشاب سادقلا ܠܫܢ ܕ

 «؛نييطرش ةثالث روضحبو ܨܨܠܐ دبع يجرج راتخملاو يماش ليئربك

 ىلع لابقالا ناكو ٠ نمألل اوبتكيل ةيناميلس نم ةثالث باتك روضحبو

١٠١ 



 \) 4 ܘ ܙ

 رانلا ULI ىرخأ ةعاس تلغ نأ دعب اذكهو ةيفلألا يف يتلا ءازجألا

 .ءاملا درب نأ دعب ةيفلألا انجرخأو
 | 4 ܘ ܙ ناريزح ¥

 فالخ صوصخب ةمينغ ءكب فيطل يعمو ظفاحملا ترز

 نيبو اننيب اعامتجا دفعي مدافلا مهديع دعب هنا اندعوف يلبوكرم عم تاكاربلا

 .تافالخلا هذه يف رظنلل يلبوكرم

UNA4 ܬ ¥  ( 

 عم ةقالعلا باحصأل لماش لودج لمعل نايرسلا يح ىلإ تهجوت

 ١ 4 ܘ ܙ بأ \ 4

 وحن هعم تثدحتف ءسكذوثرألا نمرألاو مورلا ينارطم راز نأ دعب كلذو

 «(قمات بوقعي ذاتسألا ناك ةيزيلكتالاب نامجرت ةطسياوب ةغابس نم رثكأ

 دقو ءباحرت لكب هبلط ىلإ بيجأف .موي يناث سادقلا رضحي نأ بلطو
05 

 ) 4 ܘ ¥ لوألا نيرشت £

 قيرط نع وروق سايلا سويلوي رام ةدايس دنهلا رابلم نم لصو
 تلبقتسا دقو ءانارطم مستريل طاندنك ةيشربأ بختنم هعمو ءلصوملا

 لخدو «بعشلا هوجو نم ةبخنو سوسفلا يعمو دادغب ةطحم يف هتدايس



 \ 4 ܘ ܙ

 نايرسلا يحب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 95١ه" ناسين ¥ ¥

 ةلود لابقتسال ةزملا راطم ىلإ سايلا يروخلا بألا يعمو تهجوت

 ناكرألا سيئر يلكشيشلا بيدأ ديقعلاو ةلودلا سيئر ولس يزوف ميعزلا
 حابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف ةرئاطلاب بلح افيض لصو Cus «ةماعلا

 مهريغو طابضو نيماعلا ءانمألا نم ريبك روهمج امهلابقتساب ناكو مويلا

ee eeeل رو ل  

 انبهذ olga ܠܫܢ ܕ «ةعاس يركسعلا ضرعلا مادو «غيلب 5 58

 .يارسلا يف نيفيضلا ىلع مالسلل

 ) 4 ܬ ¥ رايأ '

 برعلا نيع يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةملك تيقلأو كيلوثاكو نمرأو نايرس نم نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو
Aid geناويدلا ىلإ حايزب ةسمامشلا ينذخأو . 

 9١ه" ناريزح ١

 (Og ee سيدقتب كارتشالل انديس نم ةوعدب صمح ىلإ تهجوت
 .راهنلا اذه نم ةرشاعلا ةعاسلا يف اهيلإ تلصوف

 ةَيفلا يف نوريملا ءازجأ انعضو ؛نوريملا انيلغ رهظلا دعبو
 رانلا انلغشو ءيديدح طيرش يف ةقلعم تسد يف اهانعضوو ءاتيز اهانألم
 قوف ةعيملا انعضو كلذ دعبو تاعاس ثالث ءاملا ىلغ ىتح تسدلا تحت

١٠١ ¥ 



 \ 4 ܘ ܙ

 .ةلفحلا

 ) 4 ܘ ¥ ناسيندك

 ىلإ انلصوف صمح انكرت راهنلا اذه نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف
 لصوملا انارطم يعمو بلح نارطم انأ «عبرلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف بلح

 .نيدبع روطو

 يح نيدبعروط فقسأ ةدايسو لصوملا نارطم ةدايس راز
 :ةيسينكلا الخدو ءالفاح 0 البقتساو ىلملا ¦ نم ةوعذي نايرتبلا

 ةيسايسلا اهتهجو نم ܐܦ ܨܠܐ نع ةمّيق ةرضاحم لصوملا نارطم ىقلأو
 لزج ܒ 0 5 ܒܒ >` 9: )9 eg )ܙ
 هعمو لصوملا نارطم هجوت ليللا نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يفو ؛ةماسرلا

 مارفأ سقلا يكلم يروخلا امهعم ناكو راطقلاب لصوملا ىلإ ليئاربج سقلا

 .هينارطملا ىلإ انعجر نحنو
  Aܘ ¥ ناسين 4 )

 بعلم يف مدقلا ةرك ةارابم ترضح cline aI هعاسلا يفو

 مورلل يناسغلا يدانلا نيبو ينايرسلا ءابهشلا يدان نيب بلحب يدلبلا

 دقو «يتياعر تحت تناك ةارابملا GY Ul هتمدق يضف سأك ىلع «قشمدب

 انانه ثيح نايرسلا يح ىلإ انهجوتو ءرورسلا انل بلج امم انقيرف حجن
 .هحاجنب يضايرلا يدانلا

VY١557 ناسين  



 \ 4 ܘ ܙ

 رينانتلا ةحاس يف هتيب نم يموص انح فيزوج مدقملا نامثج عيش
 هنامثج عييشتب لفتحا دقو «ةربقملا ىلإ اهنمو مارفأ رام ةسينك ىلإ بلحب
 هيدلبلا سيئرو ظفاحملاو عقوملا دئاق ةزانجلا يف ىشم ءايندمو ايركسع

 انأ هزنجو «شيجلا نم ريثك ددعو طابضلاو ةطرشلا ريدمو ماعلا بئانلاو

 نم ةزانجلا عم ءاج يذلا بوقعي سويريوس نارطملاو سجرج نارطملا

 ةزانجلا تّيحو ءبيط عقو اهل ناك ةيلاجترا ةملكب هنَبأ يذلاو قشمد

 ميركلا دبع زيزع ديقعلا ةربقملا يف هنّبأو «ةربقملا يف ةيركسعلا ىقيسوملا

 ةزانجلا يف ىشمو .تيملا لهأل راجو ناميلس يجان مدقملاو عقوملا دئاق

 . 5٠١ نع ديزت تارايسو ءريثك بعش
 \ 4 ܘ ¥ يناثلا نوناك 4

1 01 

 ١١ يف نوكيس يذلا ܨܠ ܕܝܚ ܠܐ يسرطبلا يسركلا ىلع نيرشعلا هسولج

 يفو ديعلاب نوئنهملا دفوو ءيمسر حايزب هناويد ىلإ علط سادفلا دعبو هنم
 طلاس روس, د كل ناك نسيج les a gs يدم
 .ةيده ةنوقيأ انم لكل توريب نارطمو ينسبلأ «نيئنهملاو

 ) 4 ܘ ¥ طابش ٠

 نابرلا بألا مسرو يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 مسرو ؛سويروغيرغ هامسو لصوملا ةيشربأ ىلع انارطم مانهب سلوب

 هامسو روطلا ةيشربأ ىلع افقسأ ( لمرتملا سقلا ) مارفأ نابرلا بألا اضيأ
 روهمج اهرضح ةمظعلاو دجملاو ةهبألا يف ةياغ ةلفحلا تناكو ؛سينويا

 اونيزو نويواهرلا اهفاشك رضح يتلا ,ءبلح نم ةصاخ ةروصبو ريبك



 \ 4 ܘ ܙ

Lay bss ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ leew ܢܘܒܐ ܡܠܫܒ IL 

 ادم د ܝܗ 00 ܘܒܠܘ ܐ ܟܬܙܚܠ ܟܢܥܕ

 ܐ ܐܝܕܘܡ | ܗܠ

 ܐ ܘܗ ܟܡܫܒܘ

 ܢܟ ܝܫ ܘܒܐ ܡ

 ܢܝܟܘܣ ܗܒ ܐܠܡܬܢܕ

 ܘܒܝܛܬܐ Jor ܟܚܝ ܠ ead ܢܡ [ܝܝ̈ܪܘܣ

 ܘܒܗܠܬܫ | REN ܢܝܒܘܨ ܝܬܝܠܬ ܝܠ ܟܒܘ

 ) ¶ ܘ ¥ ىناثلا نوناك ¥

 يل لمعو ؛يهلإلا سادقلاب تلفتحاو (capa داليملا ديعب انلفتحا
 انديسل توهدو.بعنشلا تكرايو «يمسرلا حايزلا ةسماسشلا سادقلا دعب

 .ةينايرسلا ةلمللو سوريلكالا ةيقبلو

 دئاقو ظفاحملا مهسأر ىلعو نيريثك ديعلا اذه يف نوئنهملا ناكو
 نييمسر ريغو نييمسر نم مهريغو لصانقلاو هطرشلا ريدمو عقوملا
 .فئاوطلا ءاسؤر مهعمو «نيملسمو نييحيسم

 ١557 يناثلا نوناك ¥



 ) 4 ܘ ܙ

 ةعاس هترضاحم تمادو «نوريثك نوعمتسم عمتجا Cus «نايرسلا يح يف

 .موسر ةدع ܝ̈ دقو «قئاقد سمخو ةدحاو

  VAيناثلا نيرشت VEO ܝ

 سايلا يروخلاو ءبوقعي سويريوس رام ةدايس يعمو ترز
 كب هللا حتف يلاعم يجراخلا بابلا نم انلبقتسا ثيح «ةملكلا ىفشتسم

 لك انل احراش ىفشتسملا ميساقت ىلع انعلطأو ءىفشتسملا ريدم لاقص

te gtنم انبجع امم رثكأ ةيلاعلا هايازمو هقالخأ لبنب بجعن نأ انلعج امم  
 انردو «ةوهفلا انلوانت ثيح ܙܘ ܐܟܫܠ راد انرز مث ءيجدومنلا ىفشتسملا

 يتلا ةيانعلا ىلع هيلاعمل امود نيركاش ةزجعلا انيأرو ةزجعلا راد ماسقأ

 .اهنوقالي

 ىلإ انب Sele يتلا لاقص كب هللا حتف ةرايس يف انعجر كلذ دعبو
 .ىفشتسملا

 ܝܝ
 ) 4 ܘ ܙ ىناثلا نيرست ) 4

 بألا يعمو ,Ci wd داليملا dias ةيكيلوثاكلا فئاوطلا ܒܚ

 نع مهددع ديزي ءآهجولا ضعبو فئاوطلا ءاسؤر ةدياعمل سايلا يروخلا

all 

 ܬ ) لوألا نوناك ¥ ܘ 4 )
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 ܒܒ انديس ةرايزل Able عم قشمد نم ينيدراملا ليئاربج

 .يلبج جروج يصاوقو رينم يدوبع ميرفأ انديس رمأب بلح
 ١وه١ با ¥ ¥

 نايرسلا يحب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ناكو AD قدزلا عفد يف اومهاس نيذلا نينمؤملا تركشو «ةملك تيقلأو

 .ةيروس ةريل /) £ ܧ%/ ءاتيب TVA نم عومجملا

 140( لوألا نيرشت ¥

 موحرملا لصوملاب مانهب سلوب بهارلا نم ةيقربب يلإ يعن

 هللا هدمغت ءاهعباوتو لصوملا نارطم ريصق اموت سويسانتأ نارطملا
 13:05 انوا سراب اانا 2 كلر رك سلا ريع ܒܡ

 لصوملاو ركب رايدو نيدرام يف ةينارطملا مدخو م504١ ماع انارطمو

 .يفوت Gus لصوملا مث بلحو

 سلجملاو سلوب بهارلاو صمحب انديس هتسادق ايزعم تقربأ دقو
 نسل ىلع

 ٠ ܘ \ لوألا نيرشت 4 |

 رام قشمدو توريب نارطم ةدايس لفتحا «ةعيبلا سيدقت دحأ

 ىقلأو ads مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب co ghey سويريوس
Ahaنيلبصملاب 6 تناكو ةعيبلا-سيدقت ىف ةميك . 

 5 ` 5 ناويدلا ىلإ داتمعلاك حايزي S31 نيادقلا `
 ىقلأ فصتنلاو ةعباسلا ةعاسلا يفو ءاهدارفأو ةلملا ءاهجو هتدايسب بحر

 سجرج رام ةسينك يف كلذو «ةينايرسلا دنهلا ةسينك نع ةسيفن ةرضاحم

¶ 



 ١ ܘ ܙ

tile /te +/نمرأ مهرثكأ نويحيسم ةيقبلاو ܟܒܬܐ نيسمخو نيتئم  
wees 

 ءاملاو بيطلا خانملا ثيح سورعلا نيع ىلإ انهجوت ءاسملا دنع
 يتلا ميخملا ران ةدهاشمل تاعاس دعب Lina yy ULES عم انررسو لالزلا
 .ةسينكلا شوح يف فاشكلا اهماقأ

 ١ 4 ܘ ܙ بأ ܘ

 ىلإو ܨܦ ܕܘܠܐ دئاق مزالملا ىلإو ةيحانلا ريدم ليكول ةرايزلا تعجر

 مهضعب عمتجا ثيح Sash yl) نمرألا ةفئاط ىلإو ܒ ܘܐܫܠ نمألا ريدم

 .روعاس ميرفأ تيب يف كيلوثاكلا نايرسلا ةفئاط ܨܠܐ ܕ ؛مهدحأ تيب يف

 قيفوت ذاتسألا باشلا ܨܠܐ ܕ ءرخآ تيب يفو راتخملا تيب يف نيملسملا ىلإو

 مكاح ىلإو «بيبطلا ىلإو ءديربلا ريدم ܨܠܐ ܕ ءضيبأ لت نع ةباينلل حشرملا
 .حلصلا

 ١ 4 ܘ ܙ با | ܪ

 نوقايدفألا تمسرو سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .انديس ةسادق نم يطخ ضيوفتب هتمسرو ؛«نيطسلف يف هنوكل

 1401 بأ 5

 .ءفصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف صمح ىلإ ةرايسلاب تلصو

 ابانرب بألاو سلوب بألا ةدهاشمب تررسو ؛.مظعملا انديس ةلباقمب تفرشتو



 ) 4 ܘ ܙ

 .برعلا ديع يف ةلملا دارفأ ضعب ترز

 ) ¶ ܘ ) زومت ٠

 مهنم عومجملا ناكف co yall نيع يف ةلملا دارفأل انترايز انيهنأ
 أرقي /¥ ) / aging اسفن ١57 و /cattle /5١ مهو ءةيروس ةريل ./

 .بتكيو
 1401 ܝ ܙ

 لت ىلإ انلصوف .؛برعلا نيع نم راطفلا انبكر ةنماثلا ةعاسلا يف

 نيع نايرس ءانلابقتسال انراظتناب ناكو ؛ةرشع ةيناثلا ةعاسلا وحن ضيبأ
 ريدمو عقوملا دئاق مزالملا ةداعس مهسأر ىلعو فئاوط ريغ نمو برعلا
 دعبو ءانلابقتسال ةيكرتلا ةطحملل اولخد نيذلا نيفظوملا ضعبو ماعلا نمألا

 ضيبأ لت يف بوقعي رام ةسينك لخدم ىلإ انلصوو ةرايسلا انبكر نأ

 توعدو عيمجلا تركش نأ دعبو داتعملا بسحب ناويدلا انلخدو انلجرت

 انيلص ةحارتسا دعبو ءلوصولا ةمالسب عيمجلا ينأنه ءاهتالاجرو ةموكحلل

 .انتليل انتب ثيح دادح يجرج تيب ىلإ انبهذو ءءاسملا ةالص
 ) 4 ܬܘ ) با £

 .ضيبأ لت يف بوقعي رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 انتعامج ترطضا ةسينكلا رغصل ارظنو «نيلصملاب ܢܘ ܒܐܘ ةسينكلا تناكو

 يف بيط عقو اهل ناك «ةيلاجترا ةملك Guill دقو ؛ةسينكلا جراخ فوقولل
«cpu pillهتالفحب أدبو ضييبأ لت ىلإ يبلحلا انفاشك لصو مويلا رجف يفو  

 Lest ضيبأ لتو ؛«نويحيسملاو نوملسملا اهب حرف يتلا ؛ةرسملاو ةجهبملا

 ܕ د



 ) 4 ܘ ܙ

 .اجاج حيسملا دبع ج روج

A١95١ ناسين  

 راطق انبكر مويلا اذه رجف نم فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف
 برعلا نيع ىلإ انلصوف يلبج جروج صاوقلاو ىدأ سقلاو ܨ.

 هيف كرت رتشا ًاميظع ًالابقتسا بعشلا انلبقتساو ء؛ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 هلملا ءاهجوو ةسمامشو فاشكو سيسقو نيهاش كب نازوبو كب ىفطصم

 هقيقشو روكذملا يبناجب بكرو كب ىفطصم ةرايس يف انوبكرأو «ةينمرألا

 تيقلأو فورعملا حايزلاب ةسينكلا ىلإ انهجوت ةرايسلا نم انلجرت نأ دعبو

 .اهفرغ تينب ثيح ةسينكلا يف انلزنو ءبعشللو هلل ركشلا ةملك

YA9١ه١ زومت  

 تناكو نمؤملا بعشلا ىلع ةملك تيقلأو يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 نايرس نم نينمؤملاب ةصاغ ( برعلا نيع - سجرج رام ةسينك ) ةسينكلا

 .ءارقلا ةبتر ىلإ مهتيقر مهنم ةثالثو نيلترم ةعبرأ تمسرو .نمرأو
 1870 ` ىلا 79 تع jig ` اعط لراس yg sl Ml دعب

 ينلبقت ساف نيفظوملا نم ةئف هدعبو سمأ ينراز يذلا ماقمئاقلا ليكو

 نازوبو كب ىفطصم ةرايزل انهجوت يارسلا نمو ةعادوو فطلب ينعدوو
dlܐܵ ىف  US Ly binةرايزلا تجر ܚܬ دعيو :بيحرتلا  

 ةلملا يبزح نولثمي صاخشأ < روضحب نافيطسا سقلا COU نيركاش

 .ةينمرألا
 \ 4 ܘ \ زومت ¥ 4



 \ 4 ܘ ܙ

 ينايرسلا مارفأ رام ديع ةبسانمب يهلإلا سادقلاب هتسادق لفتحا

 هلوحو allay «cia gall كرابو ةملك ىقلأو ةعورلا ىهتنم يف سادقلا ناكو

 كانه نمو «نينمؤملا لبقتسا ثيح ناويدلا ىلإ سوريلكالاو ةنراطملا فيفل
 .سكذوثرألا مورلل يبيلص ايليا نارطملا ةدايس ةثالثلا ةنراطملا هعمو راز

 هعمو يروهمجلا رصقلا ىلإ هتطبغ هجوت ةعبارلا هعاسلا يفو

 ربكألا زرألا حاشو ةيروهمجلا سيئر ةماخف هسبلأ ثيح ةنهكلاو ةنراطملا
 زداغ els فصن دعبو ةبسانملا هذهب ةملك هتطبغ ىقلأ دقو .يبهذلا

 .ستيرايب ليتوأ ىلإ ادئاع رصقلا هتطبغ
 الهش يبأ بيبح ةفوطع ليتوألا يف هراز ةرايزلا هذه دعبو

 دقو حاشولا سيبلت دنع رصقلا يف !Lee اناك نيذللا ضايف سلوب يلاعمو

 .موسر ةدع تطفتلا

 ¥ )  ( aiܘ 4 \

 سلوبو ܠ )5:33 يف 10:33 Lape ةسادق لفتحا

 ىلع سادقلا لجس دقو نيدشتحملا روهمج ىلع ةغيلب ةظع ىقلأو توريبب

 ربكألا زرألا حاشو سبال وهو حايزب علطو ( سادقلا دعب هانعمس ) طيرش
 هفوطع راز ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو «نيئنهملا لبقتسا ثيح ناويدلا ىلإ

 .ايلاح Guill حّشرملاو اقباس ينانبللا باونلا | سلجم سيئر الهش يبأ بيبح

 .ةوافحلا سفنب عدو ريظنلا عطقنم الابقتسا لبقتساف

 9١ه١1 راذآ )

 ge صب نير ب را هيك ل يار ناو كح
 يجرج رونلا ديع :مهو نيينوفايدوفا هنن اشيش ةعبرا تمسرو تظعوو

ay 



 \ 4 ܘ ܙ

 توريب ىلإ يسيلدب انحو رازاع بيليفو سايلا يروخلا ينقفاريسو

 ١95١ راذآ ٠

 نحنو كريرطبلا انديس ةسادق رفاس رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف

 ؛لابقتسالل دوفولا تارايس تدفاوت قيرطلا فصن يفو اديص نم هتقفرب

 هتسادق لخد امخف لابقتسالا ناكو توريب يف انك ةثلاثلا ةعاسلا يفو

 035 0 95 35 a 7 7955 707 ( 95 ܓ

 تناك ةرايز ةيروهمجلا سيئر رازو ةغيلب ةملك هتسادق ىقلأ «ةيراخبلا

 سوريلكالا هعمو ةديرف
 \V4o راذآ ) £

 يتأت دالبلا تالاجر تراصو ليتوأ ستيرايب يف هتسادق لح

 .هيلع مالسللو هترايزل

 نارطملاو ءيبيلص ايليا سكذوثرألا مورلا نارطم ةدايس :مهنم

 نمرألا نارطمو 45{ ܟܘܠ كرابم نارطملاو «نانبل لبج نارطم مرك ايليا

ld sisليمجو حلصلا يماسو عمللا يبأ فيئر ةموكحلا لاجر نمو  

cageمهريغ نوريتكو ولحلا لراشو . 
voܘ \ راذآ  ¶ \ 

Saad, ...سرطب رام ةيئاردتاك مامأ هولبقتسا نيدلا نع  ggܙܚܠ  

 .ولحلا لراشو coy ge 98 كب يرنهو الهش يبأ كب بيبح ةفوطع مهنم
ay4 ܘ )  ( 



 \ 4 ܘ ܙ

 ؛يل هترايزل ادر ؛هراد يف لاقص هللا حتف يلاعم ترز رهظلا دعب
 :ةليبنلا هقالخأو ةقباسلا هتامدخل اريدقت :تربنج كب ميلس يلاعم ترز امك

 .شارفلا حيرط ضيرمو هنس AT لا يف وهو
 نم ةوعدب مسرلا ضرعم انرز فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف

 ديسلا تيب يف ترهس .فطل لكب انعدوو انلبقتسا يذلا ماعلا اسنرف لصنق

 .وردب جروج
 ) 4 ܘ \ طابش 5

 سيئر ايخيك كب يدشر ةلود رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف ينارز

 نكي مل هنأ امك ؛هدحو cle دقو «يل هترايز ادار ءيروسلا يباينلا سلجملا
 نع منت ةولح ةيدو هثيداحأ تناك دقو ءربخ نودب ءاج AY ءدحأ يدنع
 .دالبلل هصالخإ

 ةيئمرألا ( ...-] يبلع( 9 . ) ليلكت نع سايلا يروخلا لدع

 اذه 5 )53: 3 ܒ ee 8:36 ولدا

 Pi Bas ca gall اذه ءاسم نم فصنلاو ةعباسلا de Lull يف ليلكالا

 نيوهدملا نوسطكخي ليلكألا ܒ Aa galls امهيدلاوو نيسيرعلا ةدافإ

 ܒ نكي CISTI ساحر ايتحا امهانبلط نييطرش ةعضبو

 ) 4 ܘ ) طابش ) ^

 نم يننأ امبو «نانبل ىلإ رفس ةصخر ىلع لوصحلل تررطضا

 Ake ةلافكب الإ نانبل ىلإ رفسلا مهيلع رذحي نيذلا VANE ماع ديلاوم

 اشرق ( ) £¥ܘ ) ينتفلكف .رازاع بيليف اهب ماق ةيلام ةلافك ىلإ تررطضا

 | ةيضخر ىلع .تاصح !ةكهو ءايررس



 \ 4 ܘ ܙ

 ܼܢܠܟ يف ةلملا ءاهجو نم TO نم وحن توعد [jas ܇ مل

 ءاشنإ نأشب كريرطبلا ةلاسر نومضم يف انثحابتو ؛مهنم TO وحن رضحف

 ناكو ؛ةيكيريلكالاو ةيكريرطبلا ةعفنملو ةيكريرطبلا مساب ماع فقو

 يضارأ ىلع ةيكريرطبلا لصحت ناب نوعمتجملا ىأترا نأ ثحبلا ةصالخ
 هذهل ܟ ܨ( لاملا مدقت ةريزجلاو بلح يف ةلملاو A gall كالمأ نم

 .يضارألا

 ١وه١ طابش 5

 نينمؤملا كرابو يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 Jae عقت يتلا ةرشع ةعساتلا هسولج ىركذ ةبسانمب ةبطاق ةسينكلاو

 ath Gas ءيكريرطبلا ناويدلا ىلإ حايزب جرخو «يناثلا نوناك ¥ ‹ /
 نينس هتسادق ىلع هللا اهداعأ ةديعسلا ىركذلا هذهب هتئنهتل نونمؤملا هءارو

 .قيفوتلاو ةداعسلاو نميلاب ةريثك

 ) 4 ܘ ) طابش ١١

Gis)كب  Lasيف باونلا سلجم سيئر  co hdامب ينعدوو ينلبقتسا دقو  



 ١ ¶ ܘ ,܀

 يناثلا سادقلا وه اذهو ءصمح ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ) 4 ܬ ܆ لوألا نوناك 74

 يفي 1111{

 دبع سقلاو ناميلس سفلاو ابانرب نابرلا نيدرام نارطم ةدايس :ءابالا

 نع ةعبرأو ىدأ سقلا نم فلؤملا بلح دفوو ىسوم صاوقلاو دحألا
Sally gatedنييطلا : Seayيفوت رعملا ف ارم نا  cil 

 ثيح coeds ىلا هللا نوعب انلصو .ةعاذإلا دوماع ىلع انجرفت ثيح

 نع بودنمو سكذوثرألا نمرألاو مورلا انارطم بلح جراخ ىلإ انلبقتسا
 تافاته نيب ةيالفلا ىلا انلصوف ؛ةطرشلا نعو ةيدلبلا نعو ظفاحملا

 .ةداتعملا ميسارملا تيرجأ ثيح هسينكلا ىلإ انلخدو ءمهديراغزو روهمجلا

 .مهريغو فئاوطلا ܨ نم يناهتلا لوبفل ناويدلا ىلإ انجرخو
 5١ه. لوألا نوناك 5

 ike 3, cortas al yal“ رام ةيئاردتاك يف ايمسر اسادق تلفتحا

 9١ه. لوألا نوتاك * ܐ

^ 



 ١ 4 ܘ ܀

 سادقلاب لوألا مارفأ سويطانغا رام كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 بألاو مانهب سجرج بهارلا انأ يناقرو ءصمح ةيئاردتاك يف يهلإلا

 سجرج سويسينويد ينامسو LAY ةجرد ىلإ يلطرب دحألا دبع نابرلا

 انارطم بوقعي سويريوم ܠܥ ¥ دبع نابرلا ىمسو ole ةيشربأل انارطم

 يتلا ةلفحلا رضح ادوهشم اموي ناكو ءامهعباوتو قشمدو توريب ةيشربأل

 توريب نمو اهاقيسومو بلح ةفاشكو بلح نم ةريثك دوفو ةعئار تناك

 اروصم توريب دفو هعم رضحأو op jolly سلبارطو ةلحزو نشعر

 يه ةلفحلا نأ نوريثك حرصو يئامنيس مليف يف ةلفحلا ضرعتل ايئامنيس

 لصحي ܟܠܕ مالسب تهتنا هلل دمحلاو ءاكريرطب انديس ةماسر دعب ةيناثلا

 .صمح ظفاحم ةفوطع نيوعدملا ةلمج نم ناكو ܨܐ GY ررض
VV4 ܘ ܀ لوألا نوتاك  ( 

 يف هتيشربأ ىلإ بوقعي سويريوس نارطم ةدايس صمح رداغ

 دبع سقلاو ابانرب نابرلا ءابالاو نيدرام نارطم ةدايس هعم هجوتو توريب
 .وطامود دحألا

 }| 4 ܘ ٠ لوألا نوناك ¥ ܙ

 دقو ءنيعبرألا هقافرو ةراس هتخأو مانهب رام ءادهشلا راكذت

 تمسترا نأ دعب سادق لوأ وهو ءصمح ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .انارطم

Cy gals 1)4 ܘ , لوألا  | 

AA 



 ) ¶ ܘ ܀ __

Luaءيعابس يناه فراعملا ريزو  saryانعجر مهيلع مالسلا . 

 ١95٠ يناثلا نيرشت 5

 يف يهلإلا سادقلاب انحوي سونيسكليف رام نارطملا ةدايس لفتحا

 ةنسلا نم لوألا عوبسألا اذه يف موي لك لفتحي نأ حرتقاو ءصمح ةسينك

 .هحارتقا ىلع قفاوو .يهلإلا سادقلاب ةيسنكلا

 نيدرام نارطم انحوي سونيسكليف رام ةدايس ءاسم مويلا لصو

 .قشمد نم اعجار
 a - 395 7 ةدئاملا ee ماعم حوبلا لواقت

 ء«ةحصلا سيئرو فراعملا ريدمو ةطرشلا سيئرو كردلا دئاقو ءصمح

 .يسلبارط نوطنا يماحملاو يجزاي ميركلا دبعو
 ) 4 ܘ .٠ لوالا نوناك ܘ

1:3 NY Lib 1 Qual 
 ܝ

  Aܐ 4 ܘ ܆ لوالا نوناك

AV 



 \ 4 ܘ ܀

 .ىربكلا سويناط ليتوأ يف اولزن
VY4\ لوألا نيرشت o. 

 رام ةدايس بلح قيرط نع نيدرام نم clas مويلا لصو

 دبع نب جروج مداخ ةفصب هعمو «نيدرام نارطم انحوي سونيسكليف

 .ةيكريرطبلا يف لحو فالع ميركلا
 | 4 ܬ ܀ لوألا نيرشت ¥ ¥

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا
 ةيمسر ريغ ةروصب رفاسف «ةعامجلا نم ةوعد ىلع cl توريبب سرطب

 احابص نينثالا مويو ءتوريب يف ةليللا كلت تابو ءتوريب ىلإ اديص نم

 .اديص ىلإ ةيناث عجر
 Ol pas انحوي سونيسكليف رام نارطملا ةدايس صمحب لفتحا

 .ةغيلب ةظع ظعوو «نيدرام
 ١ةهث لوألا نيرشت 3 ¥ 4

 «صمح ةسينك يف !ody سادقلاب نيدرام نارطم ةدايس لفتحا

 .ةيسامشلا ةجرد ىلإ يركبرايدلا راكرس فسوي دحألا دبع نقايدفألا ىقرو

 ١ةثه٠ يناثلا ¿ܡܡ ܟܝ ܘ

/\ 1 



 ١ة ܘ ,

 ةيسوسقل حشرملا قشمد قيرط نع محل تيبو سدقلا نم لصو

 .يركبرايدلا راكرس دحألا دبع نقايدفألا محل تيب
 \ 4 ܬ ܀ لوليأ ¥ ܘ

 ae هتقفربو سلقرفلا ةيرق ىلإ كريرطبلا انديس ةطبغ هجوت
ce LY!نولهألا هب لفتحاو ءسلقرفلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحاو  

 .ةيكريرطبلا ىلإ رهظلا دعب عجرو ءارهاب الافتحا
 \ 4 ܘ ܀ لوليأ ¥ ¥

 ܒܐ ܢܝ ܐܸܢ انديس ةطبغ صمحب كيلوثاكلا مورلا نارطم راز
 .يكيلوتاكلا ج اوزلا ( نوناق نع Gaull راصو

Joli tA4 ܘ ܆  \ 

 لزن حابصلا ةالص نم ةثلاثلا ةموفلا ةالص دعبو حابصلا اذه يف

 بألاو ءابيلص يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألا دلقو ةالصلل انديس ةطبغ

 .رخآ ابيلص مانهب سجرج نابرلا
 يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألا ةيمستب انديس ةطبغ هرمأ .) ܒܒ

 ىلإ هيلإ راشملا بألا هجوتو ءاهعباوتو توريب ةيشربأل ايكريرطب ابئان
 ܚ

 .١595٠ لوليأ ¥ 4

 ىسوم صاوقلاو ابانرب نابرلا هعمو كريرطبلا انديس هطبغ هجوت
 ثيح ءاديص ىلإ اوهجوت دربلا ىلإ ارظن اهنمو كبلعب ىلإ ةصاخ ةرايسب



 \ 4 ܘ ܀ _

 بألاو يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألا ةيكريرطبلا رداغ مويلا

 .ةمالسلا امهتقفار ,ءبلح قيرط نع لصوملا ىلإ مانهب سلوب نابرلا
 .V4o بأ |

 سادقلاب انديس ةطبغ لفتحا دقف ةديسلا لاقتنا ديع مويلا ناك املو

 نينمؤملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو ءصمحب ةديسلا ةسينك يف يهلإلا
 .ةصاخ تانمؤملاو

 ) 4 ܘ ܀ بأ ¥

 تدجوو .باكر ةرايس يف صمح ىلإ انعجر حابصلا اذه يف

 سمأ ذنم لصوو See gall نم عجر دق يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألا

 .ةيكريرطبلا ىلإ
 .١95٠ لوليأ 14

 دحألا دبع نابرلا بألا صمح ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحا

 .هقح عوضوملا ىفوف سدقملا بيلصلا نع ةظع ىقلأو يلطربلا

 يف بئان وهو ينيدراملا كب زيزع روتكدلا انديس ةطبغ راز

 .نيتريغصلا هيتنباو هتلئاع هففاري ناكو ܨܦ ܡܠܐ ناثوعبملا سلجم
 co ld يف يعابس كب يناه ديسلا فراعملا ريزو يلاعم ܒ ) )

 140. لوليأ £



 }ܐ 4 ܘ ܢ,

 مانهب سجرج بهارلا انأ يلإ ةفاضإلاب ءسيكرس سقلاو ءلمشم ناميلس

 ١ةه :® ٠

 فالخ لحل ةلحز ىلإ سلوب نابرلاو دحألا دبع نابرلا هجوت
 .كانه يفئاط

 باختنا ىلع فارشإلل قشمد ىلإ سجرج بهارلا انأ تهجوت
 .رهظلا دنع تلصوف يلم سلجمل

 هيفيك نع نيفلتخملا نيقيرفلا نم لك نم ADE عمتجا ليللا يفو
 Bim ge ةمئاق ىلع اوقفتي ܟܠܕ ءروكذملا يلملا سلجملل (elec باختنا

 سلجملا نوكي نأ يف بغري يقج دارم ةسائرب يذلا قيرفلا نأل كلذو
 :لكشلا اذهب. سري ال اذهل ئواتملا قيرفلاو هلك قباسلا

 ١1 ܘ ܀ بآ 4 |

 نيبزحلا نم قيرف عم انذخأ سادقلا دعبو ܛܠܡ | سادقلاب تلفتحا

 ةمئاقلا نوكت نأ ىلع بابشلا بزح قفاو انهو «ةمئاقلا ديحوتل ىعسن

 ركس ودبع دوجو مدعل ارظن نكلو ܠܠܟ ةتسو ميدقلا نم هتس ةدحوم

 اذكهو «ةمئاقلا هذه يفج دارم ضفر ةتسلا دادع يف يكلدبع روصشنمو

 الاح ܢܟ ܕܝܚ تناك تاذاوش ضعب ءانثتساب ةينوناق ةروصب باختنالا ىرج
 تبلغ تاوصألا زرف دعب اذكهو «نيقيرفلا نم ةنجللا ءاضعأ روضحب

wl {¥١ 4 ܘ ,  

AY 



 \ 4 ܘ ܢ

 يلشماقلا ىلإ ةيكريرطبلا مارفأ سقلا يكلم يروخلا بألا رداغ

 .ةيكريلكالا ةسردملا ذيملت رفونم سلوب مارفأ ئراقلا هعمو
 ١ةة٠ رومت | ܀

 نم يلطربلا انحوي دحألا دبعو مانهب سلوب نابهارلا عجر

 .كبلعبو ةلحزو نانبلو توريب ىلإ امهترايز

 قيفوت مهنيب صاخشأ هينامث نم فلؤم دفو توريب نم لصو

 هذهل اوحشرو ؛«مهتيشربأل انارطم انديس نم اوبلطيل «؛ميهاربا زيزعو يدعس

 .توريب ىلإ ءاسملا دنع اوعجرو ؛يلطربلا دحألا دبع نابرلا ةجردلا
 140. زومت ¥

 رادقم ملكتو مانهب سلوب نابرلا بألا يهلإلا سادقلاب لفتحا

 .ناصغألاو ةمركلا نع قئاقد ٠

 \ 4 ܘ , رومت ٠“

 سلوبو يلطربلا دحألا دبع ءابآلا ةنيطق ةريحب ىلإ ةهزنب بهذ

 سفلا نبا سرطبو «ءابانرب بهارلا هدلوو سيكروك فسوي سفلاو مانهب

 ماعط كانه انلوانتو «مانهب سجرج بهارلا انأو ءىسوم صاوقلاو ,فسوي
cllرو  tes8: دنع  sacl Ml 

aly١وه.  

 نابرلاو cual yl دلاو فسوي سقلا :ءابآلا لافتحالا رضحو ءانهاك فسوي

 سقلاو cola pall دحألا دبع نابرلاو ةيكيريلكالا ةسردملا ريدم مانهب سلوب

AY 



 ١ 4 ܘ ,܀

 ܠܒܟ | دبع سامشلا مسرو ؛يهلإلا سادقلاب انديس ةسداق لفتحا

 تايالولا سوفلرتنس يف مارفأ رام ةسينك ىلإ اسيسق وطامود ةيروك
 يف ءادغلا ماعط انلوانت ةماسرلا دعبو ءاهئودهب ةماسرلا تزاتماو .ةدحتملا

 بألا مهنيب نمو ءادغلا اضيأ نوريثك لوانت ثيح سيسقلا دلاو تيب

 سوسقو يلشماقلا نم اصيصخ رضح يذلا مارفأ سقلا يكلم يروخلا

 .صمحو ةنكسمو ةزوريفو لديز
 +١56٠ .ناريزح 8

 ةسينك يفو ءوطامود ةيروك دحألا دبع سقلا عم لديزل تهجوت
 ܕ! ܦܐ ئرافلا ܐܝܟܢܐ انعم ناكو .يهلإلا سادقلاب سيسفلا لفتحا LAS < رام

 .رهظلا دنع انعجرو «سراف

 ) 4 ܘ ܀ زومت ¥

 يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألاو ةيكيريلكالا ةسردملا ريدم مانهب سلوب
 .هيكريرطبلا يف رهش ةدم ءاضفل

 ) 4 ܘ ܀ ܟܘܢ 5

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألا لفتحا

 اغيلب LS اهسارحو ةسينكلا نع مانهب سلوب نابرلا بألا ظعوو ءصمح

 140. زومت 4



 ٠ت 4 \

 كيلوثاكلاو سكذوثرألا مورلا يكريرطب ةطبغلا يبحاص نم فلؤملا

 .سكذوثرألا نمرآلل حرازو ؛ءسكذوثرألا ܝܙ ܠ ةكيرحو ALIS :ةنراطملاو

 ةنراوملل دبعو كيلوثاكلا مورلل رودمو لاتفو ءسقايرق سويئاطسواو

 سيئرو ELI LSM) نمرألل ةيدنهو ALI SL نايرسلل ينابرو ةتيتسو

 اورقأو ءامهريغو ميكح فسويو مولظم ناج نايماحملاو تناتستوربلا

 ةيرحو ةلودلا نيد نأشب ةلودلا ءاسؤرل اهوعفرو اهوعقو ةركذم ةغيص
 .ميلعتلا

 ٠ ܘ ܀ ناسيب 4 |

 ميركلا دبع ليتوألا يف هيلع مالسلل سقايرق نارطملا ةدايس راز

 .مهريغو ةريزجلا باونو bho كب داؤفو يدئاعلا
 fel ومع ىلإ المرن Gites LS 3:36 )38 3) قر

 .ةنماثلا

 كب ناندعو يضاقلا ةليضفو ظفاحملا ةفوطع انيأر انلوصو ىدلو
 تيكر رطل (ea ىلع ott ادلع (ie ايديا ب را ينحل

 ) 4 ܘ ܀ ناسين ١"

 هعم ثدحتو ةيناث رودنك انحوي نارطملا سقايرق نارطملا راز

 لزانتلاب هباوج ذخأي نأ هنم بلطو «هتعامج نيبو هنيب فالخلا لحل ايلم

 ادينع ناك رودنك نارطملا نكلو ةريثك الولح هارأو توريب ةيشربأ نع
 .ةوقلار ةعامجلا ةعواقم ىلع )0

 \ 4 ܘ ܀ ناسين ¥ ܘ



 .٠ه 4 )

 .ةيكريرطبلا ةيالفلا ىلإ انعجر كلذ ܠܫܢ ܕ نييوعدملا ةلمج
 ١ةة٠ ناسبن ܐ

 مورلل ةكيرح نارطملا ةدايسلا باحصأ ةليلجلا ةيكريرطبلا راز

 نارطملاو coils يف كيلوثاكلا مورلل لاتف نارطملاو olan يف سكذوثرألا

 يف سكذوثرألا Ge PU حراز نارطملاو بلح يف كيلوثاكلا نمرآلل ةيدنه

coleلاوحألاو ميلعتلا ةيرحو ةلودلا نيد صوصخب انديس عم اوثدحتو  

 .قشمد ىلإ اوهجوت كلذ دعبو ؛ةيصخشلا
VV4 ܬ ܀ ناسين  ( 

 نارطملا ةدايس ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط لوانت

 نع بونيل سقايرق نارطملا لاسرإ انديس نم سمتلاو هكيرح سويطانغا
 .اهريغو ةلودلا نيد ةيضق يف رظنت يتلا قشمد تاعامتجا يف هتطبغ

 ةصاخلا هترايس هتدايس لسرأ فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يفو

 هللا ركشو مانهب سجرج بهارلا هتيعمبو سقايرق نارطملا ةدايس تذخأف
 .فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا قشمد ىلإ انلصوف ءيسورع سايلا هصاوقو

 .ةيمأ ليتوأ يف انيلحو
 ) 4 ܘ ܀ ناسيلن 14

 ديعس ةيمأ ليتوأ يف سقايرق نارطملا ةدايس راز حابصلا اذه يف
 نيدلا ماظن يقابلا دبع يلاعم ةرايزل هتدايس هجوت كلذ دعبو ,ءقحسا كب

 هللا ركشو مانهب سجرج بهارلا هتيعمبو هتدايس هجوت مث ؛ةعارزلا ريزو
 ةليلك سويسانثأ نارطملا تلسرأ يتلا سكذوثرألا مورلا ةيكريرطب ىلإ
 عامتجالا دقع ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو «ليتوألا يف هتدايس ىلع مالسلل

¥3 
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 دقو )< pina ةليلق تاطلغلاو هيب سأبال سادقلا ناكو ءانديس ةسادق روصضحب

 .ديدجلا سيسقلا داهتجال انديس رس
 ١" راذآ .١986٠

 .ةسكاسلا ةعاسلا ةاليصلا خم انعلطو.:ةينانضملاب

 ينابر نارطملا عاذأ امل افالخ «ةدياعملاب انلوبقب انايب انعذأ

Cady «eh! SIsءاهجوو ظفاحملا ةفوطع مهسأر ىلعو ديعلاب نوئنهملا  

 .نييمسر ريغو نييمسر نييحيسمو نيملسم نم ةدلبلا
 ١ 4 ܘ ܀ ناسين 4

 سويتام نوميس نقايدبألا ةيكريرطبلا راز ةعبارلا ةعاسلا يفو

 انديس ميمي مثلب فرشتو «ةدحتملا تايالولا يف هسورد ىهنأ يذلا يرابلملا

 هيكريرطبلا رداغ يذلا يجرامصب Lin ليئونمع هقفاري ناكو كريرطبلا

 يذلا ساموت نوميس لظو قشمد ىلإ ادئاع هجوتو ءانديسل امهترايز دعب

 .نادغر ليتأ يف ةيكريرطبلا باسح ىلع لزن ءاشعلا دعب
Clu Vtܘ ܀  ¶ ( 

 ىلإ سقايرق نارطملا ةيعمب ةرايسب انهجوت ةثلاثلا هعاسلا يف

 ةزوريف يلاهأ اولبقتساو ؛هتدايس صاوقو ابانرب بهارلا انقفاري ةزوريف

 ميهاربا نب ناميلس ليلكا هتدايس كراب ةعبارلا يفو ءباحرت لكب هتدايس

 عم سيسقلا تيب يف ماعطلا انلوانت ليلكالا دعبو يناروح ةميعنو لمشم

VA 



 اوه. _

 «نافلملا ينايرسلا مارفأ رام سيدقلا ديعب ةينايرسلا ةسينكلا تلفتحا

 هأنهو ةغيلب ةملكب هاف يذلا كريرطبلا انديس ةسادق ةيهلإلا ةحيبذلا مدقو

 .هيمس ديعب نونمؤملا
  yoطابش .ه١9

 سكذوثرألا مورلا نارطم ةدايس ترز ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 ا 14: si .يليجر وبا سويسودونت ديسلا

 } ¶ ه٠ راذأ ١١

 رضحو سكذوثرألا نمرألا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 روشنم تأرقو ءانيملا سلبارط يف نايرسلا انتلم ءانبأ عيمج ةالصلا

 نينمؤملا تافارتعا ىلإ تعمسو «نينمؤملا ىلع ةملك تيقلأو ؛مايصلا
 .تانمؤملاو

  vyراذآ .١95٠

 ىسيع سايلا سامشلا مسرو يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 ةماسرلا ةلفح تناكو «نيتيرفلا يف نايلا رام ةسينكل اسيسق فيصانلا

 الجر نيثالث نع ديزي نيتيرقلا يلاهأ نم دفو اهرضح ءادج ةيعوشخ
 لهأ لمع ةماسرلا دعبو .هتأرماو سيسقلا ةدلاو ادع ام ءاسن ةعضبو

clad oy iنيكايملل . 
ay ¥4 ܬ ܀  \ 
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 \ 4 ܘ ܀.

 نم انديس نكمتي مل سقطلا ةدوربو جولثلل ارظنو ساطغلا ديع وه
 .ءاملا كيربتب لفتحا انديسو انأ تسدقف ءسادقلاب لافتحالا

 اوحشر اهيف انديس ىلإ ةطبضم مهديبو نيتيرقلا نم دفو انراز

 يف نايلا رام ةسينكل اسيسق مستريل يبوفعيلا فيصان ىسيع نب سايلا

 ءاهلبقو «ةطبضملا هيلع اوضرعف انديس ةرايزب دفولا اذه فرشتو «نيتيرفلا

 وه ام ملعتل ةيكريرطبلا يف مهعم ناك يذلا حشرملا يقبو دفولا رفاس دقو

 .هل يرورض
 ١95٠ يناثلا نوناك ٠

 .هلك ليللا موادو ءاليلق اليلق طقاستي جلثلا أدب ءاسملا دنع
 ) 4 ܘ ܀ طابش £

 لفتحي ملو .ىتوملا راكذت نماثلا ܠܥ | وهو يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 هيكريرطبلا ةدسلا ىلع هسولجل ةرشع Aull ىركذلاب مويلا انديس ةسادق

 .مدافلا ءاعبرألا موي ىلإ لافتحالا لجأ دقو «ةيلوسرلا

 ١ةه٠ طابش ١ ܙ

 انديس ةسادق لفتحا دقو ؛لكيهلل حيسملا انديس لوخد ديع عقو هيف

 ةيلوسرلا ةدسلا ىلع ةرشع ةنماتلا هسولج ܢܟ Say لفتحاو «يهلإلا سادقلاب

 ATG نونمؤملا علط سادقلا rary ءاهدالوأو ةسينكلا كرابو ةيكاطنألا
 33 75 3:1 > كلاما .Mie ܒܥܕ

 \ 4 ܘ ܀ طابش ) ܘ



 \ ¶ ܘ ,

 هدهل كريرطبلا انديس رس دقو ؛ةرثكب لطهي جلثلا ناكو «عبارلا ءاوللا

 اورداغ ةقيقد نيرشع دعبو «؛ةفيطللا ثيداحألا اهيف تلدوبت يتلا ةرايزلا

 .ةيكريرطبلا

 نايرس يبوكنم ةثاغإ Aint لثمي دفو توريب نم رضح ءاسملا دنع

 اوفرشتو ءوطسق قحسا سفلا ىتمو ودحل سايلاو يلرب سايلا :نيطسلف

 مهدعوف «نيئجاللاب قلعتت Lisi ضعب هيلع اوضرعو انديس نيمي مثلب
ee 

 \ 4 ܘ ܀ يناثلا نوناك ) ¥

 اولمكأو انديسل ةيناث ةرايزب نيئجاللا دفو فرشت مويلا اضيأ

 ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط اولوانتو bb) لك مهل انديس رهظأو ,مهتحب

 اهيحاوضو صمح نيب قيرطلاو .ءلطهي لازي ال جلتلا ناكو .ةيكريرطبلا

 نم ةالصلل لوزنلا نم انديس نكمتي مل ةديدجلا ةنسلا هليل ةبسانمب

co ollتدوج همسا ئراقو ايانرب بهارلاو هللا دبع يروخلاو انأ انيلصف  

 .سرجلا قد روعاسلا نكمتي ܬܐ ܕ ءاندحو

 .ةنسلا سأرو سويروغيرغو سويليساب نيسيدقلا ديعب انلفتحا |
 نع نوديزي ال نيليلق نولصملا ناكو ؛ءيهلإلا سادقلاب انأ تلفتحاف ؛ةسينكلل لوزنلا نم انديس نكمتي مل دربلا نم تدلج يتلا جولتلا ܘ ܡܠ ارظنو
 .ءاسن ةعضبو لاجر ةعضب



 \ 4 ܘ

 انديس لفتحاو ءديجملا داليملا ديعب ةينايرسلا انتسينك تلفتحا

 ةئنهتل نودفي نوئنهملا ذخأ سادقلا ܥܫܢ ܙ ءصمحب يهلإلا سادقلاب

 .ديعلاب ةيكريرطبلا
 ١55٠ يناثلا نوناك ¥

 سادفلا دعبو ܢܝܟ ܘܟܢ ةديسلا ةسينك يف يهلإلا lad تلفتحا

 ةفوطع ءاج ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفو «ديعلاب انديس ةئنهتل ةعامجلا علط

 .يساتألا كب مشاه ةلودلا سيئر ةماخف مساب ديعلاب ئنهي ظفاحملا

 دقو ءصمحب هراد يف يساتألا كب مشاه ةلودلا سيئر ةماخف ناك

 ` ܝ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف انديس ةسادق بهذ

 ie als y) هتان 997 - aa .ةقرلاو فطللا يف ةياغ | ܒ

 .ةوافحب عدو دقو «صمحل ةصاخ ةروصبو عيمجلل بأ مكتطبغ

gts ١ة ه٠ يناثلا ٠ 

 هعمو صمح ىلإ نويسا هللا حتف ديسلا هحصلا ريزو يلاعم فرش
 ܨܐ ܕܥܕ ؛ةظفاحملا يف هيلع مالسلل تبهذو ؛ماعلا ةحصلا نيمأ ةداعس

 ةحصلا نيمأ هعمو «ةيكريرطبلا راد ىلإ ةرايزلا (aa ةرشع ةيناثلا ةعاسلا

 ܨܚܘܐ يجزايلا ىسوم ديقعلاو صمح ةحص سيئرو ظفاحملا ةفوطعو ماعلا

¥ £ 
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ic 4تيب يف ماعطلا تلوانت رهظلا  aleܐܵܚ يفو «يسيلدب  

 يف صمح ىلإ تلصوف ناسرأ ةكرشل ةرايسب بلح تكرت فصنلاو ةيناثلا

 ) 4 £ 4 لوألا نوناك 4

 تبلطف ءةيكريرطبلا ةباينلا ناشب مظعملا انديس ةسادق يعم ثدحت

 صعب بتكف ءابانرب بهارلا عم ادكؤم اربخ يل لسرأو hay pill هنم

 .لوبفل هلا كلذ دعبو اهفيقحت تسمتلا تاظحالم

 19:65 لوألا نوتاك ٠

 ةديسلا ةسينك يف ىهلإلا سادقلاب نانوي ليئاربج نابرلا بألا لفتحا

 .سيميلقا نارطملا 3. حور نع عباسلا زانجب انديس لفتحاو ءصمحب

 دقتعأو ةينارطملا نأشب يعم ثدحتو يديرك ودبع اجاوخلا ينراز

 .انديس زاعيإب ناك اذه نا
 ١949 لوألا نوتاك ١

VY 
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 هتيزعتل هءارو سانلا جرخو جرخ هتسادق لمكأ نأ دعبو .ادج ةغيلب تاملكب
 ءاصيصخ ىفشتسملا نم رضح يذلا سينويا رام مهعمو سوريلكالا ةيقبو

 .ةعساو ةمحر ديقفلا هللا محر «نفدلا ضرف انلمكأ

  Cy gals 5لوألا 84 ١

 بيطلا حور نع يهلإلا سادقلاب نانوي ليئاربج نابرلا بألا لفتحا
 .سيميلقا نارطملا ركذلا

 بهذ نم ةيلام تناكف سيميلقا نارطملا موحرملا ةكرت تطبض

 .ةيروس ةريل فالآ ةرشع اوحن ادنك يف ةعودوم ةيدنك تارالودو قروو

 .ةيصو هل تدجوو
 ١949 لوألا نوناك ¥

 سادقلاب يزاليش سايلا يروخلا بألا يهلإلا سادقلاب لفتحا

 .سيميلقا نارطملا موحرملا حور نع ثلاثلا ةبسانمب يهلإلا

 يعمو بلح ىلإ سيرتموتوالاب تهجوت ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 ةعاسلا يف بلح ىلإ انلصوف cats ىلإ عجر يذلا سايلا يروخلا بألا
 .يزاليش سايلا يروخلا تيب يف انيلصو .فصنلاو ةثلاثلا

A١945 لوألا نوناك  

 سادقلا دعبو (cetyl سادقلاب بلح ةسينك يف ىدأ سقلا لفتحا
 نارطملا موحرملل ديدح يكريمأ قودنص انحتف ةعسانتلا ةعاسلا يف ينعأ

 بتكلاو موسرلا ضعب هيف اندجوف ءادوجوم ناك نم روضحب سيبميلقا

 .ادبأ مهارد ىلع رثعن ملو ءاهل ةميق ال معاون ضعبو ةعوبطملا

\¥)¥ 
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 ةدايز ناو ءسقايرق نارطملا مساب هحيحصت يرجأ ةريزجلل فراعملا
 ءادغلا ماعط تلوانتو .Aull ARV يف نكمم ريغ صمح سرادمل فاعسالا

  VYيناثلا نيرشت ١9145

 بلح قير نع yr ybe نع اهداف Lidl ليسو وبلا He cleus ىف
 11 =ܒ ال a pi نانوي ليئاربج + نابرلا ٠ بألا

 ١9459 لوألا نوناك ١

 رام نارطملا slat ضرم حابصلا اذه نم ةعباسلا ةعاسلا يف

 افوسأم ةايحلا قراف لصي نأ لبق نكلو بيبطلا هل يعدتساو «سيميلقا
eagleانديس ةسادق هاعنو «ةيبلقلا ةتكسلاب يفوت هنا روتكدلا لاقو  

eaحابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف نفدلاو ܡ ةحوم  

Jeناكو ._ Vall alنمعلا نع  Aa VVفيو  EN gli putt 

 .تونهكلا ةسائر يف رهشأ ةينامثو ¥ اهنم ةنبهرلا يف ةنس

 ١5145 لوألا نوناك ܘ

 ̀ ادد Caled Dil مابا 12 نب باتا dell ىف

 نيذلا ةلمج نم ناكو ءانحوي سيميلقا رام نارطملا موحرملل زينجتلا

 نيفظوملا نم مهريغو ةيدلبلا سيئرو ظفاحملا ةفوطع زينجتلا اورضح

 سيسقو سكذوثرألا مورلا نع ةنراوخ ةثالث رضح امك ءاوعدي مل نيذلا

 هتسادق ah دقو AL SUS نايرسلا نع نايروخو سكذوثرألا نمرألا

 ¥ ܙ
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 انديس ةسادق ينلمحو ءصمح ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 كب سراف ةلود ىلإو ايخيك كب يدشر ةيلخادلا ريزو ىلإ نيتلاسر
 ١,55 ةعاسلا يف ةرايس تبكرف «ةماعو ةصاخ عاضوأب قلعتت ءيروخلا

 رهظ ايسح ىلإ لصن نأ لبق فسألا عم نكلو ,ءقشمد ادصاق ءرهظلا دعب
 ةرايس تتأ ثيح َّ 5.45 ةعاسلا ىلإ ءايسح يف انفقوتف ةرايسلا يف لطع

 ادحا دجأ مل املو اليل ةعساتلا ةعاسلا يف قشمد ىلإ انلصوو اهيلإ انلقتناف

 نيطنطسقف تيب يف تبو ايننح ىلإ تلزن ܠܐܘ تيبو حيسملا دبع تيب يف
 .نوطنا

 ٠ ىناثلا نيرشت 4 £ ¶ )

 ةنماثلا ةعاسلا يفو ءقشمدب ةسينكلا يف حابصلا ةالص ترضح

 ةطبغ ترز ةعساتلا يفو «كيلوثاكلا نايرسلا نارطم ترز فصنلاو

 تاوصألا صوصخب امهعم تئثدحتو ءسكذوثرألا مورلا كريرطب
rary lal < (3 53335 5هلل  

 يروخلا كب سراف ةلود ترز فصنلاو ةرشع ةيداحلا يفو ءانديس ةلاسر
 تيب ترز كلذ دعبو «ىتش ثيداحأ يلإ ثدحتو ءانديس ةلاسر هل تمدقو

 فسار TAN 5 9 5 5 CU lity cee 75 ع

 تمن ثيح حيسملا دبع تيب ىلإ انعجرو ܘܨ )ܦ يف يقج يدنفأ دارم ترز
 .4يش

 ١" ىناثلا نيرشت ١9549

 نأشب هعم تئدحتو ؛دوسألا كب رداقلا ديع ترز حابصلا اذه يف

 ةرازو ىبلا تهجوت كلد ذعبو ماعلا لدعلا نيمأ وهو ؛ةيصخشلا لاوحألا



13115 

 سيدقت دحأ وه مويلا اذهو يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

entةغيلب ةظعوم ىقلأ دقو . 

 ١9145 يناثلا نيرشت "١

 وه انحشرمو «ةيسيسأتلا ةيعمجلل يباختنالا مهقحب تاداهشلا تالماحلا

 مضنملا مهحشرم حاجنإل نولمعي مهلك نايرسلا ذخأو «ينايرس سينا ىسيع
 بتار .ءيعابس يناه «يساتألا يضيف :نم ةفلؤملا ةيبعشلا ةمئاقلا ىلإ

 ملسم pid gill» ىسيع .ينيسحلا دا وجلا دبع ؛ءيلدنج ناحرف «يماسحلا

 .ينايرس ىسيع «دادح

 ١5 يناثلا نيرشت ١5145

 AR gts) تناك صمح ةظفاحم ܦ تاباختنالا لوادج 0 حضتا

 .سوفنلا ةرئاد يف نولمعي دارفا ىلا هيوشتلا

 يناهو يساتألا يضيف :مهو نوزئافلا ناكو ؛تاوصألا تزرف

 دبعو هرايط يماس «نييبعشلا نم يماسح Gils يلدنج ناحرفو يعابس

 نم ينصح ناسحإ نيملسملا نعو «نيلفتسملا نم نالسر بيسحلا
 يدلا ءينايرس ىسيع انحشرم طقسو ؛ ؛نييبعشلا نم دادح ملسمو نيلفتسملا

Go 1130-5 oeلن ܡܒ ܒ  MeeVee 

 ١ 4 £ 8 ىناثلا نيرشت ) ¥



1:4 ¶ 

 تلفتحاو ob jy 2d ىلإ تلصو ةقيقد 15 و ةسداسلا ةعاسلا يف

 ؛قوقحلا عمجل بلح يف ناميلس سقلا بايغل ارظن يهلإلا سادقلاب اهتسينكب
 نب ميعن همساو ؛ةنس ) £ رمعلا نم غلابلا باشلا نا ثدح سادفلا ܠܫܢ ܕ

 ةيناثلا ةعاسلا يلاوح هتزنجف ءضرم رثأ ىلع يفوت (هراوه) ىسيع

 .صمح ىلإ تعجر رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يفو ؛ةرشع
 ١9145 يناثلا نيرشت 5

 روضخل يكريرطيبلا بتانلا ةدايس ةيعمب تهجوت ةثلاثلا ةغاسلا يف

 نم ةزانجلا عم انيشمو ءيسكذوثرألا يمورلا دعسأ ىسيع يروخلا ةزانج

 سويسانثا نانارطملا هزنج ثيح مورلل نيعبرألا ةسينك ىلإ ىفوتملا راد

 نم فيفلو ءردنكسا كريرطبلا لبق نم هكيرح سويطانغاو هليلك

 ظفاحملا هعيش دقو Si sls Gals» الو ةزانجلا يف شمي aly ءسوريلكالا

 نارضمملا لاثمت بناجب ܘ ܢܦܘ يف نفدو «نييحيسملاو نيملسملا رابكو
 .ةريصق ةغيلب تاملكب هليلك نارطملا at نأ دعب ءيسانملا

 ) 4 £ 4 يناثلا نيرشت 4

 رام نارطملا ةدايس توريب نم امداق ةيكريرطبلا ىلإ لصو

 ماقم مامأ ءتوريب ةيشربأ عم هتلاح ضرعل ءرودنك انحوي سينويا
 نع نيلثمم ةعبرأ ةوعدل ةلاسر هتسادق هجو دقو ¢ (SU كريرطبلا

 ܨܠ(. ܥܠ( /١١/ VS ءاثالثلا موي ةيكريرطبلا ىلا روضحلل يتوريبلا بعشلا
 .ةيضقلا يف ثحبلل

 ١59145 ىناثلا نيرشت ) ¥

VA 



١ 8 

 رام اهتسينك يف يهلإلا سادقلاب لفتحاو لديز انديس ةسادق راز

 ell» لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف عجرو بعشلا ظعوو «سجرج

 .ةغلاب ةوافحب لبقتسا امك عدوو

 .ىسوم صاوقلاو ابانرب بهارلاو سجرج بهارلا انأ هتيعمب ناكو
 | 4 £ 4 لوألا نيرشت )

 تلفتحا دقو «سوخاب ܨ ܐܘ ܨܕ سيكرس رام نيديهشلا راكذت هيف ناك

 لجر الإ ةسينكلا يف نكي ملو ءصمحب ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب
SOLS, ral,ةفضيو ܬ ܐܒܠ  OY ghةمفاضأالاب :ةسردملا قيم  Jay cM 

 .هيكريرطبلا
 ٠ لوألا نيرشت ١949

 ينويت لانيدركلا ةفاين انديس ةسادق راز فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 ةفاينو ةنراطملا ةداسلاو ةنهكلا هلبقتساف ؛ةيكيلوثاكلا “ܨܐ ܐܟܫܠ راد يف

 ,and 6 ةيراكذت ةروص ذخأو ةعاس فصن دعبو ءافيطل الابقتسا لانيدركلا

 ave ليقتسا ܙܚܠܐ `: للبي ' 7 ؛ةينارطملا هتسادق رداغ

 ةرايزلا ينوبت لانيدركلا ةفاين عجر رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يفو

 فيفلو «ينابر «يرافيح .روجرج ةتيتس :ةنراطملا هعمو ءانديس ةسادقل

 ىتهش Cabal اهيف تلدوبت dela فصن نم رثكأ ةرايزلا تمادو .ةنهكلا

eee Seاهب لبقتسا ܡ و ل . 

ay 



1 ¶ ) 

 نم فلأت اسلجم ¿| قشمد نم ةعاذإ ىلع ءانب دلبلا يف مويلا عاش
 ينسح ةيروهمجلا سيئر مدعاو ؛ةيروسلا دالبلا ةرادا بل وتو شيجلا

 .صاصرلاب ايمر يزاربلا نسحم هئارزو سيئرو ميعزلا
Gl | £4 £ 4  | 

 ܨ ܝܐܢ كب مشاه ةماخف ةسائرب ةيموق ةيفالتئا ةرازو تفلأت

 .بعشلا بزح نم مه اهيف نيزرابلا ءاضعألاو
 ) 4 £ 4 باه

 ةبتر ىلإ لصوملا سوسق مدقم ىتم سق ناميلس سقلا ىقرو ؛كريرطبلا
 .ةنروخلا

 | 4 £ 4 بأ ¥

 انديس ةسادق ىقلأو ءصمح ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .ةالصلا ىلع بعشلا اهب ثح ةسيفن ةظعوم

 ١94894 لوليأ ¥ ܘ

 ميهاربا زيزعو يدعس قيفوت نم فلؤم دفو توريب نم رضح

 رام مهنارطم ةدايس نم صلختلا نأشب ةيكريرطبلا ةعجارمل «جنقلا يكلمو

 ماعط اولوانتو ءايتقو اموت ىسيع يروخلا ليكوت ايئدبم اوبلطو «سينويا
 :توريب ىلإ اوداع رهظلا دعبو انديس ةسادق غم ءادغلا

 ) 4 £ 4 لوألا نيرشت ܬܝ



١ £ ¶ 

 اهتاذ يه يتلا انوبأ ريبلأ ديسلا ةرايس يف كلذو «ةوافح لكب ةعاس وحن

 .انتذخأ

 ١949 زومت )

 .ميرم ةبهارلا هقفارت

١9549 joa VY 

 رام سيدقلاو يطيلوي همأو سقايرق رام ديهشلا راكذت وه مويلا

 ىسوم سقلا يهلإلا سادقلاب لفتحا دقو ءسواردنا رام لوسرلاو ياحبأ

 .نآلا (ليزاربلا) ولواب ناس سيسقو ءاقباس ةرصبلا نهاك اموت
 ني كليفر ol اذه ماس ° 5 50 5 "ىف

ie gallةهزنلل ةيكريرطبلا نم ةوعدب ىتم ناميلس سقلا بألا ةرضح  

YA١9494 زومت  

 بألا توريب ىلإ ةيكريرطبلا رداغ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف
 .ميرم ةبهارلا هعمو اموت ىسوم سفلا

 ١544 )ܪܡ 14

 ناكو ءدامعلل ةحسم سدقو يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 .يبنلا ايليا راكذت مويلا
 ١9494 با"



١ £ 4 

(Sd gi yy!يف هلوصو ناكو «ةغلاب ةوافحب لبقتسا امك عيشو ءصمحب  
 ةعاسلا يف اهنم هترداغمو ةيكريرطبلا ىلإ فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا
 .فصنلاو ةيناثلا

 )| 4 £ 4 زومت ܙ ܡ

 ينلباق دقو «هيلع املسم ءديسلا صمح ةطرش سيئر ةداعس ترز

Wh! JSناضمر مغر ةوهق ناجنفب يل رمأو . 

 سيئر نيمأ روتكدلا ةرايزل يكريرطبلا بئانلا ةدايس ةيعمب تبهذ
50 

Curdكب باهولا دبع نكرلا ميعزلا ةرايزل بئانلا ةدايس ةيعمب  
 ىلإ انلقأف اهب ܡܐ يشلا «ةبسفن ase iN ةرايسب كلذو cad gall دئاق ميكحلا

 .روشب كب قيفوت ديفعلا هنواعم كانه ناك دقو ةوافحب انلبقتسا ثيح ةيلكلا
  14زومت ١949

 يف !ely سادفلاب تلفتحا دقو ءديهشلا لوسرلا اموت رام راكذت

aisصمحب ةديسلا . 

١9495 joa ( 

 ةينارطم انديس ةسادق راز مويلا حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف

 ةيبحملا gle تنهرب (dab ادج ةرايزلا تناكو .هصاوفقو هاسامشو ردنسكلا

 دعب اهرداغف ؛هتطبغ ةيعمب انأ تنك دقو ءصمح يف نيتفئاطلا نيب ةقداصلا



١8 

 نع ةقيرسلا ىلإ نر >: pea فايس انرداخ ولا هني 3

 فلج سلوب نابرلا بألاو ls ىلإ سايلا يروخلا ܝܢ ܨܕ ءبلح قيرط
 .ةمالسلا مهتقفار ءقشمد قيرط نع سدقلا ىلإ

1444: Fur) 

 روشنملا تأرقو ءصمحب ةديسلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .صمح نم ةيشربألا قوفح عمجل يكريرطبلا
joa ¥1955  

 كب wa jle طظفاحملا ةفوطع راز فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ܨ

 .ةيدو ةرايز انديس 2 ناك كب باهولا ديع عقوملا دئاق ةداعسو ىريفلا

plesامك  Sis 
١5149 joa £ 

 هنواعي ناكو انوريم سدقو يهلإلا سادفلاب انديس ةسادق لفتحا

 دبع يروخلاو مانهب سجرج بمارلا ةنهكلا همدخيو سيميلقا رام ةدايس

 LG سامشلا بهارلاو لمشم ناميلس ܚܠܐ ܕ عزف سناطم يروخلاو هللا
 ܝܟ

dine ناكو Gres (3 ܝܠܠ VI نمرآلا :كريرطي ةطبخ hj 

 ىلإ بلح نم هقيرط يف ارام نابهرلا دحأو نانبل نارطمو بلح نارطم
 ىلع لوانت دقو ءصمح جراخ ةيصوصخ ةرايسب هتلبفتسا دقو ؛ءسايلطنأ

 ع



| 4 £ _ 

 راد ىلإ انبهذف هللا دبع يروخلا ينقفارو تعجر ةئنهتلا دعبو

 نارطمو صمح نارطم هل clade دقو هليلكأ انرضحو ؛حوكرف ميهاربا

 .يروخلاو انأ مهنيب سوسق ةعستو سكذوثرألا مورلل ةامح
 ردك ميدن هللا دبع يروخلاو انأ تللك ًءاسم ةعساتلا ةعاسلا يفو

 .ابانرب بهارلا اننواعي ناكو ءيتاعاس Cust تييلوج ىلع
 ١949 ناريزح "5

 ةدايس قشمد نم امداق ةيكريرطبلا ىلإ لصو حابصلا اذه يف

 يف tte سلوب بهارلاو يزاليش سايلا يروخلاو سقايرق نارطملا

 .وبط يدحب نب سايلا اهبحاص loa gy ناك ةصاخ ةرايس

 .ةعاس دعب انعجرو ةريصق ةهزنل يصاعلا ىلإ انهجوت ءاسم
 ١5494 ناريزح ¥

 .ادج انررس ثيح ةنيطق ةريحب ىلإ فويض عم انهجوت احابص
 ةقظفاحملا ماقم انديس ةسادق راز امامت فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يفو

 .ةرايسلا نم هلوزن دنع رخآ فظومو تاعوبطملا ةبعش سيئر هلبقتساف

 نم ةلث هتيحو {6S ܙ ܠ دئاقو ناويدلا سيئر يناتحتلا ةظفاحملا راد يفو

 ةدايس ةرايزلا هذهب هقفارو loom Jos ةعتمم ةرايزلا تناكو .ةظفاحملا

 .مانهب سجرج بهارلاو ةريزجلا نارطم

 انيضمأ ثيح ةزوريفو لديز ىلإ انفويضب انهجوت ءاسملا دنعو

 .نيرورسم ةيكريرطبلا ىلإ انعجرو تقولا ضعب اهيف



1.5: 5 

 \ 4 £ 4 رابأ 48

 هسادق مركتو ءصمحب ةديسلا ةهسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ةضورفملا ةالصلا هل انيلصو نوعمش يمع موحرملا ىلع محرتف انديس

 3:3 لح

 \ 4 £ 4 رايأ '

 ye eal دادح بيبح يلاخ نبا Lis لصو a gil اذه رهظ يف

 ءاذح هي كرش «ةكسحلا

VY١545 ناريزح  

 نوطنأ روصملا دنع ىلإ يلاخ نبا دادح انحو انأ مويلا تهجوت

 .ةروص انيلكل انذخأف يتوريب
 ١545 | ܟ ¥ ¥

 ناكو ء؛ةيروسلا ةيروهمجلا سيئر باختنا ناك مويلا اذه يف
 .هسائرلاب jl ميع jl a auc زلا ةلود دحوألا حشرملا

 .قودنصلا يف اهتيقلأو باختنالا زكرم
 \ 4 £ 4 | ܝ ܨܓ ¥ ܘ

 راد ىلا ܠ .حابصلا اذه نم فصتنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف

 :ميعزلا كب ينسح ةيروهمجلا سيئرب ةئنهتلل ةظفاحملا



1 

 ةرايزل كريد ىلا صمح ابانرب بهارلا رداغ مويلا اذه رهظ يف
 .ةمالسلا هتقفار نيعوبسا ةدم هلهأ

 صمح ظفاحم ةفوطع ةيكريرطبلا راز مويلا اذه حابص يف

 بتكلا نع اولأسو SENT راد يف نوفظوم ةثالث هعمو يربنع كب فراع

 يف تحبصأو تيملا رحب يلامش فهك يف تدجو يتلا ةميدقلا ةيربعلا

 يأب بتكلا هذه ءارشل ةموكحلا دادعتسا اورهظأو og gy نارطملا ܘ ܨ ܕܥ

 ناك نمت

 ) رايأ ١9489

 سدقو صمحب ةديسلا ةسينك يف !tly سادفلاب انديس ةسادق لفتح

 .دامعلا ةحسم

 ١ 84 رايأ ١ ܘ

 يف ةينارطملا ىلإ يدل تناك يتلا ةنامألا ءردنكسا عم تلسرأ

 ( ميهاربا jase) Spree بيبا يناس ىلإ ملكك ايقطماوبو كوريب
 .جومعن سايلا راد يف نكاسلا

 صيمقو همجيبو نولطنبو تيكاجو «ةيروس ةريل VO يه ةنامألاو
 .ةقيتع ةفشنمو ضيبأ

 ) 4 £ 4 رايأ )

 .هتوخاو ينايرس نوطنأ تيب ةرايزل انديس ةسادق ةيعمب تبهذ

 .هليلكاب رونأ ةئنهتل
 ١9494 رايأ ) ¥



Y4t 4 

 نيرشعلاو ةسماخلا ةعاسلا يف نامع ىلإ تلصوو ؛ةقيقد نيرشعلاو ةيناثلا

 .كراب ليتوأ يف تلزنو ةقيقد

 ىسومو وترام ىسيع :(وترام) لحم ىلإ ةرايزب تبهذ هنمو
ighتهجوت ةوهقلا تبرشو اليلق تثدحت نأ دعبو ءوترام فسوي تيأرو  

 اليلق ائيشمتف انتلم ءانبأ دحأ (...) تيأر قيرطلا Gay ىلع مداخلا يعمو
 (CSG ىلإ تعجرو celal هتيب ىلا تهجوت يذلا (...) دارمب تيقتلاو

 ىلإ ةفاضإلاب ناشيش فسويو يبع سجرجو سايلا ةفرغلا يف انراز ثيح

 يف اهيف انكسي يتلا ةفرغلا يف تمن نيذللا وترام فسويو ليوط ىسوم
 .ةفلتخم ثيداحأب ةعتمم ةرهس انيضضقو «ليتوألا

 ١9149 رايأ ܘ

 تلصوف نامع ترداغ مويلا رهظ لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 deli ىف تلصرت Gitte ىلا ايدمو ةيناثلا ةعاسبلا ىف Le ys ىلإ

 ١91494 رايأ 5

 لفتحاو ةزوريف ةيرق ىلا ابانرب بهارلا هتيعمبو انديس ةسادق هجوت

 مهنإف مهبولق ةيقنلل ىبوط " :يف ةظع ىقلأو يهلإلا سادقلاب اهتسينك يف

 .رورسم وهو عجرو .' هللا نونياعي
 هتيطعأو هللا دبع يروخلا بألا صمحب ةديسلا ةسينك يف سّدق

dinesسادقلا يف ركذف سادق  pallهيلع محرتو نوعمش يمع ܟ ܨܥ . 
١9149 LIA 
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 ادج ميدق ريد وهو يداولا يف سجرج رام سيدفلا ريد ىلإ انلصو
 سويخولفما تيردنمشرالاو سلوب ܝܢ ܨ انأ رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف

 .هالعأ روكذملا ريدلا يف ةئداه

 ١9145 رايأ '

 يف انقيرط انيشم احابص ةسداسلا ةعاسلا مويلا اذه حابص يف

 ةرايس انبكر ثيح احيرأ ىلإ عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا يف انلصو ىتح لبجلا

 .هعيرشلا يف انحوي رام ريد ىلإ انلصوو
 انحوي رام انريد انرداغ ؛ةعيرشلا يف انريد يف ءادغلا ماعط انلوانت

 مورلل يرثألا انحوي رام ريد ىلع انجرعو » pe bill دعب ةدحاولا ةعاسلا يف
 احيرأ ىلإ انريس انلصاوو ةسينكلا انرزف انريد نم برقلاب وهو سكذوثرألا
 تيب ىلع افيض يدحو انأ تيلحو تارتم وليك ٠١ رهنلا نع دعبت يتلا

 اولصاو دقف هعم ناك نمو سلوب بهارلا امأ «هيف Gy يمع ةنبا ةديسلا

 .سدقلا ىلإ مهرفس
 * رايأ ١549

 احيرأ تككرت حابصلا اذه نم فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 shed gag ارئا ؤ pgp انتس ةبسينك ىلع تجرعو Gull ىلإ تعجرو

 | ¶ £ 4 رايأ £

 ةرايزل سلوب بهارلا عم تهجوتو ّ̇ 4 ܝܚ deal ةمايقلا ةسينك ترز

 هعاسلا يف سدفلا نم ةرايسلا تبكرو .هتمالسب هتئنهتو نيالك روتكدلا

 ܘ



\ 4 £ 4 

 سادقلاب تلفتحا .وطسق قحسا سقلا بألا دنع ءادغلا ماعط انلوانت

 .ميرم ܐ̈ܢܵܢܝܢ يف يهلإلا

 ةديدحلا ܨܚ ill ىلعو اهيلع Lin pity ܬܫܠܐ يللا انيهذد ءاسملا دنع

 جرفتلا نم انكمت ثيح دواد يبنلا باب هيحان ىلإ انهجوت مث ءروسلا نم
 .رثكأ ةديعبلا سدقلا ءاحنأ ضعب ىلع

 ) ¶ £ 4 ناسين ¥ ¥

 بألاو انأ هللا مار ىلإ انهجوت حابصلا اذه نم ةرشاعلا ةعاسلا يف

 يف اهيلإ انلصوف call مار ناكس نم نينثا انعمو فسوي بألاو سلوب

 راد ىلإ انهجوتو «ةينامثلا ةعامجلا تويب انرز ؛ةعاس فصن فرظ

 يركش راد ىلإ انعجر مث ءاهلئاوأ ىلع انجرفتو ܨ SI ةيحان نم ةعاذإلا

 دحأ انرز سدقلا يفو ءسدقلا ىلإ اندعو اليلق انحرتسا ثيح ولتك دارم

 ةديدجلا سدقلا نم ريبك مسق هتيب نوكلب نم ىرن نأ نم انكمتو ةعامجلا
 .اهبئارخب ةهوشم تحبصأ يتلا مادرتون ةصاخو

 ) 4 £ 4 ناسيب ¥

 تناكو ؛ءمحل تيب يف مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .نيلصملاب ةصاغ ةسينكلا

 | 4 £ 4 رايأ ١

 نانوي يبأ تيب ةرايس انبكر حابصلا اذه نم ةنماثلا ةعاسلا يف

 هنمو (سجرج رام) رضخلا ريد ىلإ انهجوتو بوقعي هنبا اهدوفي يذلا
 ةرشعلا ةعاسلا يفو ܥܒ تيب ىلإ انعجرو ؛ناميلس كرب ىلع انجرع
 .ىسيعو UI سدقلا ىلإ تعجرو محل تيب ترداغ فصنلاو



\ 4 £ 4 

 ىلإ لفاح بكومب سلوب بألا هجوت فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف

 ئدب هتياهن يفو وطسق قحسا سقلا بألا يهلإلا سادقلا ماقأ ثيح ةمايقلا
 دنع ىلإ رونلا بلجي يذلا صخشلا ينوكل تهجوتف stl ةرود يف
 ܬܙ ܙܢ! ىهنأ نأ دعبو cay pl دنع ىلإ انعم طابقألاو مهو مهنمو نمرألا

 ىلإ نمرألا كريرطب ليكو هعمو مورلا كريرطب ليكو لخد ةثلاثلا مهترود

 مورلا كريرطب رون نم يعومش تلعشو تلخدف رونلا ءاجو سدفملا ربفلا

 .هنم مهعومش انتعامج لعش ثيح انتسينك ىلا تعجرو

 ةمايقلا ىلإ ةيناث انبكوم هجوت اليل فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يفو
 .ةسداسلا ةعاسلا ىتح ةضورفملا تاولصلا ماقأ ثيح

 ١949 ناسين ¥ ܙ

 تارود ثالث انرودو ؛يهلإلا سادقلاب سلوب بألا احابص لفتحا

 دمحلاو تمت دقو ܟܐܢ ءودهو مالسب ريدلا ىلإ انعجرو سدفملا ربقلا لوح
 رودلا ةلئح ܐܒܫ دقو tag dou Gils 38 be السب اهلك !SD هلل

 وحتف يردبو مسرس دوادو رونلا دبع عفان ةداسلا بيلصلا زانجو ةمايفلاو
 .ادج اورسو يكيلوثاكلا ينب

١9459 Glow ¥ £ 

 سادفلا دعبو ريدلاب سقرم رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 ايمسر نولاصلا ىلإ انجرخو ةسينكلا ءانف يف ةرود انردو بيلصلا انحيز

 ليكو هتفصب سلوب بألا حايزلاو ةرودلا هذه سأري ناك اعبطو داتعملاك

 مورلا ةيكريرطب انرز مث «ديعلاب ةئنهتلل نونمؤملا جرخ دقو .نارطملا
 .زوك جروج دنع ءادغلا ماعط تلوانت .شابحألاو طابقألا ةينارطمو

١549 Glug 5 
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 بسان ام هعم تثدحتو يكريرطبلا بئانلا ةدايس ةلاسر هتملسف «لتلا كب

 .ماقملا
 ١91495 ناسين 14

 يهلإلا سادقلاب تلفتحا ؛ةكسحلاب نوعمش يمع يفوت مويلا اذه يف

 يماسلا يكريرطبلا روشنملا تولتو محل تيب يف مارفأ رام ةسينك يف

 دعب تيقلأو ALN SSM نايرسلا ةفئاط ىلإ اوبرست مهنأ ليق نيذلا صوصخب
 .نينمؤملا نم ريبك عمج لوانت دقو cg pee gall يف ةيفاضإ ةملك هتوالت

 سدقلا نم سلوب بألا رضح فصتنلاو ةعساتلا ةعاسلا يفو

 ةلفحلا تمت دقو «نينمؤملاب ةنالم ةسينكلا تناكو ليسغتلا ةلفحب تلفتحاو

 يف ءادغلا ماعط تلوانتو cos ܡܠܠ نسحو قودلا نم نوكي ام le ىلع

 مهضعب برست نع عيشأ ام بيذكتب تينأمطاو areal ةفرغ يف ةسينكلا

 .سدقلا ىلإ ةدحاولا ةعاسلا يف انعجرو «كيلوثاكلا ىلإ
 | 4 £ 4 ناسين ¥ ܙ

 سلوب بألا ماقأ سيمخلا موي نم فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يفو

 يف اكريمأ يلصنقو اهيفظوم رابكو سدقلا فرصتم اهرضح ليسغتلا ةلفح

 يبق ةيباغ تناكو cas peg سدفلا يف زيلكنالا لصنقو نامعو سدقلا

 .قافتالا

 .نوكي ام عدبأ ىلع بيلصلا زانجب انلفتحا ثيح ةمايقلا ىلإ ريدلا

١9149 Glu VY 
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١949 Glau ( 

 ةسينك ىلإ GS gall لزن ءاحابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 ةالص انمقأو لخنلا فعس هديب لماح انم لكو ةصاوق ةئالث همدقتي «ةمايقلا

 نم نكمتأ مل ةملك تيقلأو يهلإلا سادقلاب تلفتحاو ةسينكلا يف ضرفلا
 سادقلا ءاهنإب تلجعتساف ةرودلاب ءدب دقو اميسال تقولا قيضل اهئاهنإ
 نحن ربقلا لوح تارم ةثالث تمت دقو «ةرودلاب اقحتلم اوت تجرخو

 ىلع ليجنالا لصف تولت ثيح لستغملا ىلع انيلص مث ally نمرألاو
WS jell gael pct tik alls ah tieانيعرو ؛نردلا تيفلا  

 .عبرلاو ةدحاولا ةعاسلا يف انبهذ امك

١949 Glu ( ¥ 

 سويروقرم بألا مويلا اذه رهظ دعب ةعبارلا ةعاسلا يف ترز
 مورلا دنع (نتخلا ةلفح) ةالص روضحل ةمايقلل تلزن كلذ دعبو «ينانويلا

 .ريدلا ىلإ تعجرو اهنم امسق تدهاشف ؛ءسكذوثرألا
 ١9549 ناسين )

 قحسا سقلا انعمو سلوب بألا عم تهجوت مويلا اذه حابص يف

 داحتالاو زيلكنالا نارطمو ةيكيلوثاكلا فئاوطلا ةدياعمل فسوي نابرلاو

 .يرثوللا يملاعلا

 هللا دبع لينولوكلا ةداعس ريدلا راز فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يفو



| 4 £ 4¶__ 

 قشمد ىلإ ةرايس يف توريب تكرت فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يفو

 ܩ

 ١949 ناسين ) ܙ

 دبع عم تهجوتو ءيرفس زاوج ىلع جورخلا ةريشأت مويلا تيهنأ
 .راطملا ىلإ حيسملا

 ةيلام ةلافك ىلع :جورخلا ةريشأت ىلع لوصحلا نم دبال ناك

 سنتا يف ةلافكو :ةداهش ىلع. اهنم الدب انلضحتسا: كلذل ؛ةيروس ةريل ىفلأب

 .يرفس رمأ لهست هذهبو قشمدب ةينارطملا ةلاكو نم تقولا
 ١9149 ناسبن ) £

 اهجتم ةرايسلا تبكر «عبر الإ رشع ةيداحلا ةعاسلا راهنلا اذه يف
 رايس ig لعل يي ill ela تاي كلمت glue ركب
 هذه رفاست مل اريخأو ؛ةعاسلا يف ترفاس دقو اهتبكرف سدقلا ىلإ ةبهاذ

 .ةيمأ قدنف ىمسي بيرق قدنف يف تابأ نأ تررطضاف .ام فالخل ةرايسلا
 ١9495 ناسيلن ) ܘ

 ةرايسلا ترفاس ةقيقد 0£ لاو ةعباسلا ةعاسلا مويلا اذه حابص يف

 .فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف اهيلإ تلصوف سدقلا ىلإ نامع نم انب

 ناصاوق انمدقتي ةمايقلا ةسينك ىلإ يسقرملا ريدلا نم سلوب بهارلا بألا

 ءاسمملا ةالص انمقأ ةمايقلا يف انتسينك يفو ؛ماظنلل سيلوبلا نم ةثالثو

oT 
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 ةماخف نم لك امهتلاقتسا امهلقتعم نم ةباتك نلعأ مويلا اذه يف

 ةسائر نم مظعلا كب دلاخ ةلودو ةيروهمجلا ةسائر نم يلتوفلا كب يركش
 .امهلقتعم يف الازي ܟܠܕ «ءارزولا

 ١9149 ناسين ¥

 لافتحا ىنعم مهمهفأو نينمؤملا ةغلب ةظعوم انديس ةسادق ىقلأ

 حيسملا ديسلا حتف ةبوجعأ ىركذ وهو موصلا نم سداسلا dal ةسينكلا

 .ىمعألا اميط نبا اميط ينيع
١949 Glut ٠ 

 نع سدقلا ىلإ سيرتموتوالاب صمح ترداغ انديس ةسادق رمأب

 دعب ةعبارلا ةعاسلا يف توريب ىلإ تلصوف «نامعف قشمدف توريب قيرط
 .ةرماعلا ةينارطملا راد يف تلزنو eles عبرأ فرظ يف رهظلا

 ١9149 ناسين ١١

 سايلاو يدعس قيفوت ةرايزو متيملا ىلإ جنفلا يكلم ةقفرب تبهذد
 معطملا يف ءادغلا ماعط اناوانتو Asia YI ةيلصنقلاو ءزازب

 ./ ةطلسو صمح /
١949 Glu ١5 

 دعب ةدحاولا ةعاسلا يفو .هتلماعم ءاهنإل رفس زاوج يطروباسب تعدوأ

 ريشأتلا دعب يرفس زاوج تذخأ ثيح ةيلصنقلا ىلإ ةيناث تعجر رهظلا

 .ةينانبل تاريل تس تبطع | ܕ هيلع
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 يف كلملا رجبأو بيلصلا راكذت ةبسانمب يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .موصلا فصن

 ىوقلاو شيجلل ماعلا دئاقلا نأ وهو ةيروس يف ديدج بالقنا راص
 لافيو ܬܒܢ ةيركسع رئاودلا لك تراصف شيجلل هرماوأ jana ةحلسملا

 سيئرو ةيروهمجلا سيئر نأ ليق امك ,Gan ةيلخاد ةكرحلا هذه نأ
 .فقوملا يلجني امثير ةزملا نجس يف اوفثوا ءارزولاو ءارزولا

air.4 £ 4  ( 

 انديس ةسادق ىقلأو «يهلإلا سادقلاب سيميلقا نارطملا ةدايس لفتحا

 .نينمؤملا لك اهمهف «ةرثؤم ةعيدب ةظع
 ) 4 £ 4 ناسين ¥

 ءسدقلا نم امداق مويلا رهظ دعب فلج سلوب بهارلا بألا رضح

 ضعب بلط امك ؛ءحصفلا ديع تالفح ةبسانمب ةيسنكلا يناوألا ضعب ذخأي

 .مهتديفع يف اوتبتيل نينمؤملل روشنمو لئاسر
 ) 4 £ 4 ناسين 1

 ديعب ةسينكلا لافتحا ةبسانمب يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

Ene ee 

 قيرط نع سدقلا ىلإ فلج سلوب بهارلا بألا عجر رهظلا دعب
 .نامعف قشمد
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 ادراب سقطلا ناكو «يهلإلا سادقلاب تلفتحاو ىتوملا دحأ وه
 .سوفن ةعضب نم الإ ةغراف ةسينكلاو YG جلتلاو

 ١9459 طابش ¥ ¥

 ةامح ىلإ ةرايس يف سيميلقا رام ةدايس ةيعمب تبهذ مويلا راهن يف

 ةبسانمب سكذوثرألا مورلل ةكيرح سويطانغا نارطم ةدايس ىلع مالسلل

 .محل تيب نم سقرمو ابانرب بهارلا انعم ناكو cs SI all نم هعوجر

 ءادهش سجرج دنع نم انيدغت ثيح ةسينكلا ىلإ اوت انهجوت هترايز دعبو

 انعجر نيتعاس دعبو شهند ميهاربا سفلاو ادهش سجرج انهجاو كانهو
 Se all سل تصيح لإ

١9149 lal ¥ £ 

 ىلإ ابانرب بهارلا يعمو تهجوت راهنلا اذه نم رهظلا دنع
 تداك ىتح ةالصلا يف نونمؤملا دشتحا ءاسملا ةالص دنعو «ةزوريف

 يف انتبو «ةبوتلا نع اهب سأب ال ةظع ابانرب بهارلا ىقلأ دقو مهعست ال

 .ناميلس سهلا تيب

 ىقلأو ءيهلإلا سادقلاب صمح يف لفتحا كريرطبلا انديس ةسادق

dheادج ةرثؤمو ةليمج . 

 ١9549 ܨ || ¥ ¥

 .بلح ئلإ انعجرو ةزوريف ةسردم اندفتفا حابصلا اذه يف

١949 Sa) YA 
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 تلصو .هللا هافش عيدو دنع اقلق يركف لظ دقو صمح ىلإ سيرتموتوالاب
 ܀43%): تع راجل دهرا ܒܥ ا

 ١5489 طابش £ ١

 انديس ةسادق لفتحا دقو ؛لكيهلل حيسملا ديسلا لوخد ديع ناك هيف

 ىسركلا يلع :ةسولجل spe ةعباسلا ىركذلاب لقتحا !LS cee نناذقلاب
 .يكاطنألا يلوسرلا

 ) 4 £ 4 طابش ) ܘ

 رام pall 355 وه مويلاو .يهلإلا سادفلاب تلفتحا ܝ

 .موصرب رام SDs AS كريرطب سويريوس
 حيسملا دبع ىلإ ةنبا هللا قزر اركاب فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يف

 .(ىده) اهايمساو ءزيرت هتارماو يمع نبا
iv4 £ 4 طابش  ( 

 نعم (Ol ps راجنو رفصا اهلسرا رو uw YO ديربلا نم تملتسا

 .طقف وليك Pee] / ىلع اهلك يوتحت اهنظأو ؛ةيكريرطبلل ةيده يلشماقلا

 .مهتاعورزم يف هللا كراب
 ) 4 £ 4 طابش 14

 ليلكالا سفط بتك نم ىقبت ام جنفلا يكلم بلج ءاسملا اذه يف

 .ءاسم ةيكريرطبلا ىلإ لصوو اباتك /١54/ اهردقو
 ١949 طابش "¥

£3 
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 تيب يف تلزن دقو ءانقيرط يف اريثك انبعت دقو ءرهظلا دعب ةعباسلا ةعاسلا

 ١91459 طابش 4

 عيدوو انأ قشمد تكرت رهظلا دعب فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يف

 فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يف صمح ىلإ انلصوف ةمخف ةرايس يف يسيلدب

 رارمتسا هملعأ ةيكريرطبلا يف ابانرب بهارلا ىلإ ةقاطب تلسرأ ثيح

 ىلإ انلصو ثيح بلح ىلإ انرفس انلصاوو ؛عيدو ةففارمل بلح ىلإ يرفس
 رادلا يف نيدوجوملا ملأت انلخد املو ؛ةعساتلا ةعاسلا يف يسيلدب ميلس تيب

 .روسكملا عيدو فتك ةلاح نم

 ىركذ مويا وه .سينا روتكدلا ةفرغ يف يسيلدب ميلس تيب يف تب

 /١7/. ىركذلا. يلوسرلا يسركلا ىلع كريرطبلا انديس سولج
 ) 4 £ 4 طابش ) ¥

 ينتبجعأو cates مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلا ترضح

 ىلإ اوت تهجوت سادقلا دعبو .هتسمامشو سايلا يروخلا بألا ناحلأ اريثك

 روصنم يسدفملا ترز كلذ ܠܫܢ ܕ ءروطفلا ماعط انلوانت ثيح عيدو ةرايز

alcةريظنو يمع تيبو رازاع ةفيفع تسلا ترزو «هتمالسب هتأنهو  
 دنع ءاشعلا ماعطو سايلا يروخلا دنع ءادغلا ماعط تلوانتو ءيمع تنب

  irطابش ١949



Bs 

 يهلإلا سادفلاب لفتحاف نادمعملا انحوي رام ديهشلا ديع هيف ناك

 .ديعلاب ever سادقلا ܠܫܢ ܕ انحوي سيميلقا رام ةدايس

 ) 4 £ ¶ ىناثلا نوناك ¥

 سادفلاب تلفتحا دقو «سونافيطسا رام ديهشلا راكذت هيف ناك

 ١" ىناثلا نوناك ١9149

 2 بمر تا ل تيب ا رت

 صمح نع دعبت يتلا نيتيرفلا ىلإ تلصوف ره رهظلا دعب 5,5٠ ةعاسلا يف

 ضوع خيشلا تيب يف تلزنو ءاليل 7,٠١ ةعاسلا يف ارتموليك 5

 3 ا Sa تلصو يذلا راتخملا يروخلا
 ورلا مهتاجاح ءاضقل مهل يترايزب ةعامجلا حرف دقو ؛هعاس

 1565 ܨ نوناك 5

 دنع هذه امهتلفط ادمع امنا «ناينايرس اهادلاو ةلفط تزنج

 1 صاع 3: رك رسل 0: 3 فاست رولا

 نيتأرما ىلع تيلصو .يردجلاب ةباصم تناك دقو «ةربقملا يف اهزينجتل
Lastaslدلو  Malaةيئاثلاو  Adil 

 ١91419 يناثلا نوناك * ܐ

 عيدوو GI ةيكريرطبلا انكرت ليللا فصن دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف

=v 



١5 £ 4 

 مهأنهو نينمؤملا كرابو يهلإلا سادقلاب مظعملا انديس ةسادق لفتحا
 .ديعلاب انديس ةئنهتل نودفاوتي نوئنهملا ذخأ سادقلا دعبو ءديجملا ديعلاب

 2245 يناثلا نوناك ¥

 ren سادفلا ܥܫܢ ܕ يهلإلا سادفلاب سيميلقا رام ةدابس لفتحا

 .ةعامجلا صعب ةدياعمل هتبعمب

A4 £ 4 ىناثلا نوناك  ( 

 .ةعامجلا صعب ةدياعمل al gill ىعمو

 cil 8 ١ نوناك 4

 ثيح ًاضيأ ةالصلا دعبو ةسينكلا ىلإ ةداعلاك حايزب هتسادق ذخأ

 Yosh ةداعلاك (مادلا) ةنسلا Gall yy انلفتحا ةليللا ىفو :نيليلقلا نيلصملا كراب
 BALMS كحت ك Ai glue ىف Vays دنع

 ١5145 يناثلا نوناك ) ܙ

 ماعلا مهل كرابو بعشلا كرابو يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 اذيبن يلفسلا نولاصلا يف اوبرش نأ دعب «هتئنهتل نونمؤملا جرخو «ديدجلا
 .ةيراجلا ةداعلاك

 ) 4 £ 4 ىناثلا نوناك 4



١948 00 

 انديس ةسادق زنج راهنلا اذه رهظ دعب ةدحاولا ةعاسلا يف

 نع يصمحلا الهش ناميلس قحسا سامشلا موحرملا مظعملا كريرطبلا
 30: ܝ )33 9 ܝ للا را رق

 ريقحلاو بئانلا ةدايس هتزانج يف ىشمو ءاغيلب انيبأت انديس aa دقو
 .سوسفلا ضعبو (مانهب سجرج بهارلا)

 ) 4 £ 4 يناثلا نوناك ١

 ةديسلا ةسينك يلف ܨ سادفلاب مظعملا انديس ةسادق لفتحا

 .ةيليجنالا ةيسامشلا هجردل فسوي سفلا ابانرب بهارلا ىقرو ءصمحب
 ) 4 £ 4 ىناثلا نوناك ¥

 ليلكالا سقط باتك نم ةخسن مظعملا انديس ةسادق ينادهأ

Opis ¥١9 & 4 يناثلا  

 نارطملا ةدايس كرويوين ىلإ اسأر ةرخابلاب توريب رداغ

 دقفتل .ندرألا قرشو نيطسلف يف يكريرطبلا بئانلا عوشي سويسانثأ
 سقرم رام ريدل فاعسإ عمجلو ادنكو ةدحتملا GLY sll يف نينمؤملا

yall,الاس )ܒ 3:3 39:03:30 )1 )1:  
 ١ 4 £ 4 يناثلا نوناك ܘ



١ £ 

 lalla عوشي نارطملا ةدايس لفتحا دقو َّܝܢܸܢܠܝܩܠ) ديع ناك

 Us seal هلبقتساو ( نايرسلا يح ) بلحب سجرج رام ةسينك يف يهلإلا
 كرابو «سادقلاب لفتحاو ةالصلا لخدو ةداتعملا ميسارملاب بعشلا نم مسقو

«uelءامهركذ راملا نايبلاو روشنملا سايلا يروخلا بألا اضيأ ىلتو  
 كاتي نم Lies. AS بفشل Me نإ دعو فالتعلا ىلع tat فحو

 .مداقلا دحألا يف عمجلاب اندعو نأ دعب

 ١94/7 لوليأ ¥ ¥



١948 __ 

 دعبو ميرم انتس ةسينك يف يهلإلا سادقلاب سلوب بألا لفتحا
 ةسينكو ءادسح تيب ةكرب انرزف وطسق قحسا سقلا بألا ينذخأ تاولصلا

 دنع ةظوفحملا راثآلا ىلع انجرفتو .ءحيسملا ديسلا دلج ثيح نيتاللا

 ةسينك مث ءسكذوثرألا مورلل حيسملا نجس ةسينك انرز مث «نيتاللا
 لخد يذلا بابلاو ةسدقملا ةنيدملل يلصألا ميدقلا روسلا ثيح بوكسملا

 ةثلاثلا ةعاسلا يف ةداع نوكت يتلا ءاسملا ةالص دعب مث ؛حيسملا ديسلا هنم

 ىلع انجّرعو (LS سيئر ةرايز ىلإ هتدايس ةيعمب تبهذ رهظلا دعب

 تناكو ريدلا ىلإ انعجرو ؛كانه ةسدقملا نكامألا نم انكرابت ثيح ةمايقلا
allel! Cl gualعمست  sae BAS) 

١948 Gl ¥¥ 

 انأ امأ ءسيرتموتوالاب بلح ىلإ عوشي سويسانثأ رام ةدايس هجوت
 ةبغر ىلع ءانب ءاقبلل تررطضاف هتدايس ةقفارمب هتسادق ينرمأ يذلا

 ¥, £ © ةعاسلا يف ةرايسلا انبكرف .ةريبك ةرايس يف مهعم رفسلل فاشكلا

 .ةسماخلا ةعاسلا يف بلحب مارفأ رام ةسينك ىلإ انلصوو ءرهظلا دعب

 ١94/8 لوليأ ¥ ܘ

 ةسينك يف يهلإلا سادفلاب عوشي سويسانتا نارطملا ةدايس لفتحا

 روشنملا سايلا يروخلا ةرضح ىلتو بعشلا كرابو بلحب مارفا رام
 ةسادق هقدصو هيلا راشملا نارطملا ةدابس هردصأ Gil نايبلاو يكريرطبلا

Lopsنيظسلف يبوكتمو ريدلا فاعمل : agin yܘܗܐ ܟ ܫ( ىلع,  dary 
 ىبلخلا فاشكلاو يصمحلا فاشكلا هب لفتحا حايزب ناويذلل علط ةالصلا
 .بعشلاو

 ١94/7 لوليأ ¥ ܪ



Vata 

 مل ةكربلا نكلو ؛ءعلخملا يفش ثيح ادسح تيب ةكرب ةسينك طابسألا باب

 .ةركسم تناك اهنأل اهتيؤر نم نكمتن

 ١948 بأ ¥ £

 ةيعمب تهّجوت حابصلا اذه نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 دعبت رعو قيرط يف محل تيب ىلإ سلوب بألاو عوشي سويسانتا رام

 سكذوثرألا مورلل اباس رام ريد انرزف انلزن انقيرط يفو .رتموليك £
 ةثالث ابهار VY هيفو ءرحبلا حطس تحت رتم Ae وهو م 487 ماع ينبملا

 دعبو «ةفرغ Ais هيف دجوي ليمج يرثأ ريد وهو «نوئدتبم ةيقبلاو ةنهك
 نأ دعب هانرداغ «هتدئام ىلع ءادغلا ماعط انلوانت all» يف ةليوط ةحارتسا

 يف انسلجو ةئثلاثلا ةعاسلا يف محل تيب ىلإ انلصوف (cal Sv ةياغ انل رهظأ

 .افويض ريدلا زيبخ سايلا تيب

 ١948 بأ ¥ ܘ

 ينذخأ كلذ دعبو .محل تيب يف انتسينك يف حابصلا اذه يف انيلص

 ) & اهتاجرد ددعو ow pall) ةبقل انعلطو ء.دهملا ةسينك ىلا نانوي وبأ

 دوبع ةرايزل تبهذ اهنمو A SOU بيلصلا ةسينك انرز كلذ دعبو ؛ةجرد

 ىلإ هنمو نانوي وبأ تيب ىلإ انعجر مث «ةبيطلا هفطاوع ينكرسو يسنرفالا
 الإ ةثلاثلا ةعاسلا يف ةرايسلا انبكر كانه نمو انيدغت ثيح ءراتخملا تيب

 ١948 بأ ¥ ܪ



( 989 £ 

gualانعجر كلذ دعبو «ةيديرب عباوط ةيروس ةريل ) ب انيرتشاف اضيأ  
 راينا راطبملا ىلإ

١948 Gl ٠ 

 ءاشعلا ماعط انلوانتو هيلاع يف هراد ىلإ انذخأ يذلا يدعس قيفوت دنع ىلإ

 .اليل ةرشاعلا ةعاسلا يف ةينارطملا راد ىلإ انعجرو ةرماعلا هتدئام ىلع

 | 4 £ ܚ | ١١

 هندلاوو سويسانتا رام ةدايسو انأ ܐܢܬܘ US « ةعياسلا ةعاسلا ىف

 ذعبو رهظلا لبق ةنماثلا يف نامع > انلصوف سلوب بالاو رونلا ديعو

 ةدحاولا ةعاسلا يف رتموليك ١٠١١ نامع نع دعبت يتلا سدفقلا ىلإ

 سقرم رام 3 bel انلصو ادكهو (eau باب نم انلخدو .فصنلاو

 انرص انلوصو دنعو «هتمحر انبلطو هللا انركش Sus ةسينكلا ىلإ انلخدف

 باشو زوك جروج ينذخأ ةليلق ةحارتسا دعبو «ةيران تاقلط ضعب عمسن

 .رامدو بارخ نم دابكألا تتفي ام انيأرف «نمرألاو دوهيلا ةراح ىلإ رخآ
 ) 4 £ ܚ ܙ ܙ

 سادفقلا ذعبو ad) انتديس ةسينك ىف ىهلإلا سادفلاب تلفتحا

 ةسينك انرزف روطلل انعلطو يناميستج ةسينك ܐܳܢ ܨ ܨܶ بابشلا ضعب ينذخأ

eg ll UU!عوسي انديس دعص ثيحو  celalنم برقلاب انرز انلوزن دنعو  



 _ 48و١9

 Se 7 5 ܙ ܣ ةعابسلا ف
 هتسادق لوصو ىدلو .ةظفاحملا رقم يف يناديملا كب رداقلا دبع ظفاحملا

 ةعاس برافي ام هتفوطع ىدل ثكمو كردلا نم A هتيح ةظفاحملا راد ىلا

 .هيكريرطبلا ىلإ اهدعب عجرو ܨܘ 5!( نم
 ١94/8 طابش ¥ ܙ

 ةغيلب ةسيفن ةظع انديس ةسادق ىقلأ دقو يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 .ةبوتلا ىلع مهثحو ةسينكلل مهئيجم مدعو نينمؤملا ناميإ ةلق اهيف عرق
 ١94/7 ناسين )

 اندقتفاو ءنايرسلا يح ىلإ سايلا يروخلا بألا يعمو تهّجوت
 .كانه ةدوجوملا ةيطخلا ةينايرسلا بتكلا

VY١54/8 زومت  

 ليئربك سولوف ذاتسألا انرزف جنقلا يكلم يعمو انأ دلبلا ىلإ تلزن

 قرو نيعاوم ةسمخ انيرتشاف قوسلا ىلإ انعم هانذخأو متيملا ريدم

 سقط باتكو هانملس ثيح هينوج ةعبطم ىلإ هانذخأ «ةيروس ةريل 775 ب

 هيف انيدغت معطم ىلإ هينوج نم انعجر cal gd ةعبطملا ريدم ىلإ ليلكالا
 انبهذ كلذ دعبو سولوف ذاتسألا راد ىلإ انعجر مث ذئدعب انلصو انتثالث



‘atv 

 عم otic ءاشعلا slab انلوانت ثيح هتفرغ ىلإ انعجر ءاسملا دنعو

 .هقافر
SANA١5141 يناثلا نيرشت  

 5053 )3000: ܣ
 نارطم ةدايس يبناجب ناكو ؛باكر ةتسل عستت ةريغص تناكو ةفيقد

 راطم يف انلزنو ةزملا يف يندملا راطملا نم انبكر سكذوثرألا نمرألا

 .هفيقد TO فرظ يف كلدو ؛توريب
 ١" يناثلا نيرشت ١5141

 ܨ ܚܒܠܐ ܕ ءودهلاو pt يف ܛܦ ةلفحلا تناكو (aS ةحيبدلا ميدقتو

 ةبسانمب ءبلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

 *١ لوألا نوتاك ١5141

 أرقو ؛تاكاربلا يف سجرج رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا
 تويب رودن انذخأ تاولصلا دعبو «قوقحلا عمجل روشنملا بيبح سقلا بألا
 ةريل ١5٠١ مهنم :5 نم انعمج Lin 65 ءاسملا ىتح انردف ةعامجلا

 .ةينارطملا راد ىلإ انعجر ءاسملا دنعو ؛ةيروس
 ١447 لوألا نوتاك ) £



| 4 £ ¥ _ 

 طابش كب داؤف نم الك ماوخ ليتوأ يف ةهزن ىلإ انديس ةسادق اعد
 ةيداحلا ةعاسلا يف ليتوألا ىلإ اولصوف يسدقلا كب ردانو يبلحلا كب داؤفو

 نيعلا سأر ىلإ داؤفو داؤف يتلئاع عم اولزن ةعاس فصن دعبو «ةرشع

 اوهجوت فصنلاو ةعبارلا يفو ؛ءادغلا ماعط اولوانتو ةدحاولا يف اوعجرو

 .ةمالسلا مهتقفار قشمدو صمح ىلإ

 ) 4 £ ¥ رايأ ×

 سجرج بهارلا بألا هتيعمبو لديز ىلا انديس ةسادق هجوت

 كسمتلا بعشلا اهب ثح ةرصتخم ةظع ىقلأو ءانتسينك يف يهلإلا سادقلاب

 ةينايرسلا ةفاشكلا ةقرف هتيح ةسينكلا نم هجورخ دنعو ؛ةليضفلا بادهأب

 ءرصفقلا يف Dl حارتسا 3ܟ ܠܫܢ ܕ «ءىفيسوملا تفزعو مالسلاب صمح يف

 .صمح ىلإ عجر cy shall لوانتو
 ١9547 بأ ¥ £

 خألا يعمو سلقرفلا ةيرق ىلإ ةرايس يف تبهذ مويلا اذه يف
 نع دعبت يهو cry pall دعب اهيلا انلصوف ءفسوي سفلا سجرج بهارلا

 انراز ثيح موعن زياف تيب يف انسلجف ءرتموليك £ © وأ £ ܀ صمح

 .نونمؤملا
 ١947 لوليأ "5

 ܨܐ ܕ «ةزملا راطم ىلإ يمع نبا حيسملا دبع ينذخأ رهظلا دنع

 ةعبسل عستت تناكو اهيلع تجرفتو اهادحإ ىلإ تلخدف ؛ةيروسلا تارايطلا

 .ابكار نيرشعو

TA 



( ¶ £ ¥ 

 0 ىقرو 7 سادقلاب كريرظبلا انديس ةيبادق .لفتحا

 هامسو ةينارطملا ةجرد ىلإ ينيدراملا ينابلود انحوي نابرلا لضافلا بألا

 ةعورلا يف ةياغ ةلفحلا تناكو ܨܕ ܨ ܐܚܘ نارطم انحوي سونيسكليف رام
 .اريثك ينتكبأ ء.عوشخلاو

 اهيف رهظأ يتلا ءادغلا ماعط نوئنهملا لوانت ةماسرلا دعبو

pleaنا  austellانا © ܒ 8:33013(: هيام اهرك  ag gH 

 .كيلوثاكلا نايرسلاو سكذوثرألا
 ) 4 £ ¥ رايأ £

 رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب ديدجلا نارطملا ةدايس لفتحا

 ثح lis ةعيدب ةبطخ ىقلأو .ءسجرج رام ديع ةبسانمب لديزب سجرج

 ارهشو اميظع اموي ناكو ءسجرج رام لئاضفب يلحتلا ىلع نينمؤملا اهيف
 ܠܫܢ ܕ 63 iS ܒܬ دقو !stat رضح call ميظعلا روهمجلل الف

 نوربك يداه انرزو SIS ܨ ميهاربا خيشلا دنع ءادغلا ماعط انلوانت سادفلا

eel Sele << =:ܒܥ 2 >:  

 انأو سويسانثأو سيميلقاو سونيسكليف ةنراطملا :انك ديعلل انبهذ نيذلاو

Gal sll sدبع يروخلاو  alll 
  5رايأ ¥ £ ١9

 .يقفر يعمو كبلعب ىلإ انديس ةسادق ةيعمب تبهد حابصلا اذه يف

 سايلا هبحاصل لاتنيتنوك ليتوأ يف يقفرو انأو col ga ليتوأ يف انديس لحف
 .اتيب حبصأ دقو ءفاكس

 .ليتوألا يف انديس ةسادق كيلوثاكلا مورلا نارطم ةدايس راز

 ¥ ¥ رايأ ١9141



| 4 £) ¥ __ 

 ةدايس هللا ةمحر ىلإ لقتنا مويلا اذه رجف نم ةعبارلا هعاسلا يف

 :ةديدش ةيبلق ةبون رثأ ىلع نيدبعروط نارطم اموت سواثميط نارطملا
 ثيح سلبارط يف ناكريمألا ىفشتسم ءابطأ ريبك زبوب روتكدلا هقحلي ملو

 ثيح سلبارط يف نيهاش يموص نوعمش تيب يف ةايحلا قراف دقو ءوه
 نمرألاو سكذوثرألا مورلاو انتعامج ءانبأ نم يلاهألا انيلع تدفاوت

 انكرت ١١ ةعاسلا يفو ؛موحرملا نم نيكربتمو نيّزعم سكذوثرألا

 تايعمج هيف تك 3 رشا امنع ee ندر ree نع سارح

 | 4 £ ¥ طابش 4

 لك يف اماياعر ةيروسلا ةيروهمجلا تصحأ راهنلا اذه يف

 .تاظفاحملا

١941 Sa "5 

 ينابلود انحوي نابرلا بألا لصو ارهظ رشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 سلجملا ءاضعأو هوجوو ةنهكلا نم فيفل ةطحملا يف هلبقتساو صمح ىلإ
 ليمجو ليئاربج سفلا نب انح همداخ هتيوبا عم ناك دقو ءيصمحلا يلملا

 موي - نيدرامل انارطم  روكذملا بألا ةماسر ررقت هسفن مويلا يفو ءركاش
 .رايأ £ دحألا

 ةسادق) يلطربلا دحألا دبع نابرلا بألا لصو اضيأ مويلا اذه يفو
 .لصوملا نم امداق (ثلاثلا بوقعي كريرطبلا

 ¥ ناسين ١9141



 ) 4 ¿ ܙ

 ءدسجلاب عوسي انيداف داليم ىركذ وه يذلا كرابملا مويلا اذه يف

jain!نييحيسملاو نيملسملا رابك هرازو .يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق  

 ١5141 ىناثلا نوناك ¥

 تأرقو ؛يهلإلا سادقلاب يكاطنألا كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 لسرلاو مايأ ةرشعب داليملا ةثالثلا ماوصألا ريصقتب يكريرطبلا روشنملا

 (cal pee ريصقت ةيفيك athe حرشو call ةسمخب ءارذعلاو مايأ ةثالثب

 .نيتنس نبا فورخ نمثب مهل مركتف فاشكلاو

 ١5141 يناثلا نوناك ) £

 سلبارط ىلإ ضمح ترداغ راهنلا اذه نم ةرشاعلا ةعاسلا ىف

 gists ىف ةنجلاعملل | sil نيدبع روط نارطم ةدايس ةيعمب

 Ubud) ܕ ةرشع ةيناثلا ac ull يف اهيلإ انلصوف ؛ ؛سلبارط يف ناكريمألا

 يرد نير Thad افرك ىلإ gu Sle tll نم كاس Sal وقر

ddl,ةروص  Aus gSةفرغ ىلا ذخأ  jane diva paiروتكدلا ناكو ܬ  

 ةرهسلا تيضق دقو .اضيأ انأ ينصحفو ) زبوب ) روتكدلا هصحف يذلا

 .ماركالا لك انمركأو انفاضأ يذلا يموص نوعمش تيب يف

 ¥  Gilsىناثلا ¥ £ 4 )



 \ 4 & ܪ

 كريرطبلا ةطبغل نيتروص روصملا بحس مويلا اذه حابص يف
 .ةنهكلا نم ةعبسلو ةعبرألا ةنراطملا ةداسللو

 نارطملا ةرايز درل ددجلا ةنراطملا ةيعمب تبهذ هسفن مويلا يفو

 .سكذوثرألا مورلل سوردنسكلا

 ) 4 £ ¶ ܝ | 4

 Gor ةطبغ ةسائرب هلامعا ܨܚ ܠܦܘ عمجملا ادب مويلا اذه يف

 نوبونيو مهسفشنا نولثمي ةنراطملا ةداسلا نم ةسمخ ةيوضعو كريرطبلا

 .عمجملا

 ) 4 £ % لوألا نوناك ¥

 يمسرلا رتفدلا يف تارارقلا تبتكف (cater سدقملا عمجملا ىهنأ

 سينوياو سويلوي ليكو سيميلقا :مهو ةداسلا نم لك اهيلع عقوو

 ليكو بوفعي سواثميطو سويئاطسواو سلريك ليكو اموت سواثميطو

«iw gullانديس ةطبغ اهقدصو . 
 ١945 لوألا نوناك ¥ ܐ

 ܐܐ ܐܟܘ عوشي بألا مسرو ؛يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 ندرألا قرشو نيطسلف يف ابئان هنيعو عوشي سويسانثأ رام هامسو ةيالقلل
 .ةمظعلا يف ةياغ ةلفحلا تناكو .سقرم رام ريد ىلع اسيئرو

VY١9445 لوألا نوناك  



١555 

 اذه يف .(غ) ةرصنعلا دعب يناثلا (as .؛فيصلا ةينيعبرأ لوأ

 بوقعي نابرلا مسرو يهلإلا سادقلاب انديس ةطبغ لفتحا كرابملا راهنلا

 ىتم رام ريد ةيشربأل سواثميط رام مساب انارطم ةيلصوم ناميلس

«tea gallsسيميلقا رام ةدايسلا باحصأ ةماسرلا يف هتطبغ نواعي ناكو  
 ةدايس ماقأو ءريفغ عمج ةلفحلا رضح دقو ءانحوي سينويا رامو انحوي
 .ةلفحلا يدهاشم رثكأ اهرضح ةمخف ةبدأم ديدجلا نارطملا

 ¥ ناريزح ١945

 نارطملا ةدايس توريب نم عجر رهظلا دعب ةعبارلا هعاسلا يف

 ىلإ اوحزن دق اوناك نيذلا لك عيجرتب قفوت نأ دعب ܬܫܘ ناك نمو سقايرق
 .نييسنرفالا عم نانبل

 ىهتناو ؛مالسب ةريزجلا يف اهنكامأ ىلإ ةعامجلا لك تلصو اذكهو

 .هلح ىصعتسا دق ناك يذلا لكشملا اذه

  "7ناريزح ١545

 .سيكروك نابرلا حبصأف ءسيكروك سقلا بألا ةرضح ىلإ ينابهرلا
 ¥ زومت ١945

 نارطملا مسرو يهلإلا سادفلاب كريرطبلا انديس ةهطبغ لفتحا

 يلامكنا نارطمل ادعاسم لوألا ءسويريوسو سيكروك سويروغيرغ
 .ىوفقتلاو ةهبألا يف ةياغ ةلفحلا تناكو .نيجوك ةيشربأل انارطم يناثلاو

 .بلح نم اميسالو ةفئاطلا ءانبأ نم ريثك اهيف كرتشا
 ١945 بآ £

 اننا



 \ 4 £ ܠ

 سادقلاب انديس ةطبغ لفتحا دقو «ةيقرشلا ةنسلا لوأ ناك هيف
 وبقلا يف Naas اوبرش نأ دعب نيلصملا لك ةئنهتل علط سادقلا دعبو ؛يهلإلا
 .ةيونسلا مهتداع بسح

 ١5145 يناثلا نوناك ) £

 انديس Ae سولجل ةرشع ةعبارلا ىركذلا ديعب انلفتحا هيف
 يلوسرلا يسركلا ىلع لوألا مارفأ سويطانغا يكاطنألا كريرطبلا

 ةكربلا اهيف نمو ةسينكلا حنمو يهلإلا سادقلاب هتطبغ لفتحاو «يكاطنألا

 .ةيلوسرلا
 ١945 طابش ٠

 ةاتف نيسمخ نم رثكأ لوانتو يهلإلا سادقلاب رهظلا دنع تلفتحا

 .يونينلا موصلا اوماص دق اوناك ةأرماو

iy١945 طابش  

 يف رظنلل توريب ىلإ هعم نمو سقايرق نارطملا ةدايس هجوت

 .ةريزجلا ىلإ عوجرلاب مهعانقإو نيحزانلا ةيضق
 هقفاري انديس ةطبغ يتفملا ةحامس راز ءاسم ةسماخلا ةعاسلا يفو

 .يدنفأ نسح هنبا

 ١945 ناريزح ١



 ه  4 )

- ctl al) بالظلا GS لحمد 

 سكذوثرأ مور هراج رخصلا ةراح :رونلا دبع ايليا يكز

 دباع عراش :روبج ولك نب مناغ

 هيحلاصلا يح :رونلا دبع ناميلس

 ةيحلاصلا يح :رونلا دبع ضهان

 فرشلا عراش ةيحلاصلا يح :وطسق بوفعي نب سويب

 ةيحلاصلا يح :مسرس ايركز
 (...) عراش ةيحلاصلا يح :يسداقم دواد عفان

 عاصقلا :ركسع بوقعي لداع

 لوكنرف نيسحت



 \ 4 £ ܘ

 تمادو oo ظفاحم ةوعدلا هذه رصضحو ؛ةيكريرطبلا ةدئاملا ىلع

 .اليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىتح ةرهسلا

 ١ لوألا نيرشت ه١945

 اهنمو (GLa) ىلإ نيتعفد نحش ةرايس يف ةسردملا ضارغأ انحش
 اذه 7 كلذكو + نسل Vee ® 0 بلح ىلإ راطقلاب اهاتحش
 ey يق pall 39:08:39 )ܒ ܝܨ راق

 945١ه لوألا نيرشت ¥ ܘ

 تأنهو ؛مهانكس فرغ يف نييقارعلا ةذمالتلا مويلا اذه يف ترز

 .هليلكاب هراد يف طابش كب داؤف
 GN ١545 نيرشت ¥
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 سيئر ىلإ ىسوم دحألا دبع سرطب ةطساوب لصوملا ىلإ اهلسريل
 .ريدلا ةذمالتو نابهرلا ىلع عزوتل ىتم رام ريد

 | 4: 9 نأ ¥

 عمجل بلح ىلإ تهجوت ءرهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 .ةسينكلا يف تلزنو

 ١ £ ܘ بأ ٠

Dualعم انلج :يتتباضأ ةنوخس نع  GY)ةعضب سايلا يروخلا  

 ١ 4 هد با ¥ ܙ

  Lalرايز نبع ܐܳ اريخاو تويبلا ضعب ةرايز نم انكمت 8

 اهعمجن نأ انيأتراو ءيضرمل ينكمت مدعلو اهنم ةدئافلا مدعل تويبلا

 .كلذك ناكو .مهتالحم يف ةعامجلا ةطساوب

 945١ه با "ܙ

 تبكرو بلح تكرت احابص عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا يف

 .رهظلا لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف صمح ىلإ تلصوف سيرتموتوألا

 4 Yoغ ܘ با ١

 ضوفملا ايسور ريزو دولوس قيفرلا راز ةرشع ةيناثلا هعاسلا يف

 نادغر رصق يف ةرايزلا هل هتطبغ عجرو ءانديس ةسادق «نانبلو هيروس يف

v4 
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 .ليللا فصن دعب فصتنلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف اهيل لصوف صمح ىلإ

 94١ه زومت ¥ ܪ

 Lag ܬܨ نيرهش انيضق نأ دعب صمح يف انحبص راهنلا اذه يف

 .قارعلا ىلإ انتلحر يف

 ناسين نم يفابلا

 رايأ رهش 00١

 ناريزح رهش < ¥

OTزومت رهش نم  

 اموي نوعست 056
 ١945 زومت ¥ ¥

 انك ate 99:35 79 999 نا 5 ܘ(

 :يه بتكلا هذهو ءولوج سايلا عم هل اهتلسرأ يتلا ةيروس ةريل نيثالثلاب

 ةسينكلا رارسأ ܢ

 ىوفتلا رس >

 نينمؤملا ءازع 1
 ءامسلا قيرط ܟ

 مطقملا لبج لقن ةبوجعأ ¥

 ةيحور تالمأت < ܠ

YA 



 ) 4 £ ܘ

 كجوك لت ىلإ نيترايسب نيدئاع هتيشاحو وه لصوملا هتطبغ كرت
 .انمودقب يلشماقلا يف Sal abd نأ نود نم ةأجف كلذو يلشماقلاف

 هتطبغ مدقمب سقايرق نارطملا ةدايس ملع املاح هسفن مويلا يفو

 .هتطبغ ىلع مالسلل اوؤاجو هبتاكو هصاوقو نيسيسق هعمو ةرايس بكر
 \ 4 £ © زومت 14

 بوقعي رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انديس ةطبغ لفتحا

 ةسيفن ةظع ىقلأو روهمجلاب ةصاغ اهئانف عم ةسينكلا تناكو «يلشماقلاب

 يتأي ثيح نم لبجلا ىلإ ينيع عفرأو " :ةيبهذلا ةيآلاب اهايإ احتتفم

  VYܟܝܢ © £ ¶ )

 كل jal دئاقو ماقمئافلا ةداعس عادولا يف ناكو سيربسكالا راطفلا يف كلذدو

 يك. )ܐܒܢ كرحتف انتعامجو مالسالا هوجو نم ضعبو ماهد خيشلاو

 .اريثك راطقلا يف ماحدزالا ناكو ةعباسلا ةعاسلا

 945١ه زومت ¥ £

 انلابقتساب ناكو ol ىلإ انلصو راهنلا اذه نم ةدحاولا ةعاسلا يف

 .بعشلا دارفأ نم مسقو سايلا يروخلا بألا ةطحملا يف

Yo945١ه زومت  

 ةدايس ىلإ رصم يف انتعامج نم ولوج سايلا ديسلا عم تلسرأ

 .ةينيد بتك ءارشل ةيروس ةريل نيثالث ليئاخيم سلروف رام

YV 



| 4 £ ¢ _ 

 ةظع كريرطبلا انديس ةسادق ىقلأ فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف

 لصوملاب اموت رام ةسينك يف ةمسن فلألا ىلع ديزي روهمج ىلع ةسيفن
 ." تاومسلا توكلم يف ازبخ لكأي نمل ىبوط ° :ةلئاقلا ةيآلا رسفو

 ١945 زومت /

 لفتحاو ءسلوبو سرطب رام نيديهشلا نيسيدفلا ديع ناك يف
 نع ةظع ىقلأو لصوملاب اموت رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب هتطبغ

 joa ١5945 ١؟

 ( ةعلقلا ) ةرهاطلا ةسينك يف انديس ةسادق يهلإلا سادقلاب لفتحا

 £ 3 33043 دلل ܐ( دعبو ؛سدقملا نابرقلا نع ةغيلب ةظع ىقلأو

 .هتيب يف رونلا دبع دحألا دبع روتكدلا
 1440 زومت \ ܬ

 يهلإلا سادفلاب هتطبغ لفتحاو J pe pl» اموت سيدفلا ديع هيف ناك

 .ةسيفن ةظع ىقلأو لصوملاب اموت رام ةسينك يف
illلبقو ؛:هتظع فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف كريرطبلا انديس  

 ثالثو دئاصق ثالث هفيلأتو همظن نم ةذتاسألا نس ةثالك أرقتسا ةظعلا

 لابقالل بعشلا اذه cdl وب كح )0 05 ell ةثالث نع بطخ

 .ةيكيريلكالا ةايحلا ىلع
 945١ه زومت ) ܪ



 ܘ £ 4 ١

 ) ܘ ܀ ܀ ܀ :قارعلا يف انبعش

 ملعم ) ¥ و بلاط 6 :اموت رام ܬܚ )ܠܘ

 ملعم ) ܘ و = ةبلاط £ :تانبلل اموت رام ةسردم

 Sides © و 2 بلاط ٠٠١ :ثادحألا نينبلل ةرهاطلا ܬܝܢ ܙܠܘ

 ةملعم ) ¥ ܕ ...allay :تانبلل ةرهاطلا هسردم

 alile Ves :اموت رام

 ةلئاع .To :ةرهاطلا

 يف مهعم ثحابتو اهيجو نيسمخ نم رثكأ كريرطبلا انديس ىعد
 :veo | *7* ܬ f ete - 55 ܘ̈

 ASE اهلقن بوجو agrees اوررفف لصوملا ىلإ !eS SY هسردملا لفن
 .عيمجلا هاضمأو كلذب ارارق

  tܙ ܪܣ ١158

 ةظع كريرطبلا انديس ىقلأ رهظلا دعب عبرلاو ةسداسلا ةعاسلا يف

 حعادبإلا لك اهيف عدبأف * ادذنع Bical ge كتييضو yl اذنه etal y لامك لكل "

 ١ 4غ ܘ رومت ܘ

 (ةعلقلا) ةرهاطلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب كريرطبلا انديس لفتحا

 .تابيوطتلا نع ةغيلب ةظع ىفلأو



 \ 4 £ ܘ

 ةظع ىقلأو يهلإلا سادقلاب ىتم رام ريد يف انديس ةسادق لفتحا

 ةخسنب هتدعوف نينمؤملا ءازع باتك دواد بهارلا بألا ينم بلط

 مف انحوي ظعاوم ¥ ءزج سبدلا فسوي نارطملل ظعاوم يدنع ناك اذإ
as ll 

  Vtܘ ناريزح £ 4 ١

 دعب .ىتم رام سيدفلا ريد حبذم ىلع يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 يف ةهزنل يوارصبلا يدنفأ ريشبو ىسوم سقلا بألا عم تجرخ سادقلا

 نبا ةيالق انرز هيلإ انقيرط يفو ؛منهج Gals ىتح انلصوف ىتم رام لبج

 رام ةعموصو يجراخلا نيسيدقلا روبق يف كلذكو اهيف انيلصو يربعلا
 ريدا 9

 ١5945 ناريزح \) ܘ

 ريد يف (ةرصنعلا ديع) يهلإلا سادقلاب مظعملا انديس ةسادق لفتحا

 ܨܘ رام سيدفلا

 ١5485 ناريزح ܠ £

 ةعاس رادقم انحرتساو وا ا

 ىلع نولهألا لبقأو ا لا

 ةعاسلا يف لصوملا انلصوف ةرايسلا انبكر اهنمو «هنم كربتلل ان نديس ةسادق

 :اوكعوليك ىدضعك walls لصوملا نيب لداعت ةفاسملاو فصنلاو ةنماثلا

 ١945 ناريزح ¥ ܘ



 ؟ة4ة _

 ىلإ انهجوت كلذ دعبو دعب اهؤانب لمكي مل يتلا ةمخفلا ةديدجلا ةسينكلا

 .ميركلا ينادلكلا بعشلاو سوسفلا هغلاب ةوافحب اهيف انلبقتسا Gus سيلمرك
 ةيبيحرت ةملك ةسمامشلا دحأ ىقلأ ثيح ناويدلا ىلإ هتسادق علط

 يفو .غيلب لافتحاب اذنكه عدوو اميظع | ܨܕ ܕܚ هكطبغ رسف «ةيناذلكلاب

 الابقتسا اضيأ اهب انلبقتساف ةقيشعب ىلإ انعجر ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 ١ ناريزح ه١945

 ةيرق ىلإ هتيشاح عم هجونو ٠ :رهظلا لبق ةقيشعب انديس ةسادق رداغا

 نيدلا ةيديزيلاو نايرسلا نم اعئار الابقتسا 93 ܝܨ

 .بحرلا هرصق يف

VY1558. .نارسزح  

 خم 5 ةسفاعش Aes ` ` انديس ةينادق.لفتحبا

a ee eeانهجوتو ينازحب انرداغ را ل  
 يف وهو بعشلا هتسادق كرابف ءيكريم هيرق ىلإ انلصوف ىتم رام ريد وحن
 ىلإ انهجوتو باودلا انبكر اهنمو .هنيمي ةيرقلا لهأ عيمج مثلو ةرايسلا

 فسوي راتخملا تيب يف انيدغتو اليمج الابقتسا اهيف انلبقتساف ةراغم ةيرق
 يف باودلا رهظ ىلع ريدلا انلصوو ةراغم انرداغ ةسماخلا ةعاسلا يفو

 .ءاسملا ةالص ىلصو ىلوملا ركشو ريدلا هتسادق لخدف ةسداسلا ةعاسلا

Y4to ناروزح. (¥ 
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 هتظع يف درسو ء«ءانمأ مادخل ةسينكلا ةجاح بعشلل نّيبو " نوليلق ةلعفلاو

 ثحو ءاينوتفأ نباو بهذلا مف انحويو ليئومص نع ةيخيرات رابخأ ةثالث
Gailةسينكلا ةمدخل مهدالوأ ضعب صيصختو ءالوهب ءادتقالا ىلع . 

 هل تلمعو «نيتنوصملا هتخأو هتدلاو حور نع ةالصلاب ܟܐܦ سادقلا دعبو

 ةسردملا تاذيملتو ذيمالت نم بطخو ديشانأ اهتللخت ةقينأ ةلفح ةسردملا

 .نيتيضف نيتينآ هل يدهأو

 945١ه ناريزح "

 ىرفلا ةرايزل انديس ةسادق بهذ رهظلا دعب ةسماخلا ةعاسلا يف

 ةميركلا هتيشاح هتيعمبو يلطرب ةيرق ىلإ الوأ هجوتف ىتم رام ريدف
 ديشانأو رمايمو عومشب اعئار الابقتسا لبقتساو ةعاس فصن دعب اهانلصوف
 Leds هللا ركشو ةسينكلا لخدف «ةينيد هيسامحو ةيئاسن ديراغزو ةيحور

 .اهشرع يصوو اهكيلمو قارعلا ةموكحل
 ) 4 £ © ناريزح 4

 بعشلا ثح ةغيلب ةظع ىقلأو يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 ىقر lal rary «ىرقتلاو ننذلا بادهأب فكستلاو نمادتتلا ىلع اهيف

 ادلو نيرشعلا نع ديزي ام مسرو ةنروخلا ةبتر ىلإ ايعش سايلا سقلا
 .بيهم حايزب علط ةماسرلا دعبو .ًءارق

 ١94865 ناريزح ٠

 سادفلا دعبو cetyl سادفلاب انلفتحاو ءشوف ܘ ܨܦ انديس Abe راز
 دعبو «ةسردملا راد ىتح بيرغلاو بيرقلا هيف كرتشا لفاح حايزب ذخأ

 ىلع جرفت مهنمو كيلوثاكلا سوسق ةرايزل هتسادق بهذ روطفلا ماعط لوانت

¥ ¶ 



Vato 

 اهلكيه لخاد يف فيك نسح يف ةدوجوملا ياحبأ رام ةسينك يف
 كلذ ريغو ةسينكلا ثاثأو يليجنرطسالا طخلاب ليجنا هيف دوجوم رئب دجوي

 .ةرخص رئبلا اذه ءاطغو ؛ةسينكلا بتك نم
ye Suiنامل  ay 0 8 Cabalنيحلا  iSبألا ىلإ اذه هلي يذلا  

 0 يهوه نقلا
 ١445 رايأ ¥ ܘ

 ىقلأو ءاموت رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انديس ةسادق لفتحا

 .نيللضملاو نيلضملا نييتبسلا ىلع ءاوعش ةلمح اهيف لمح ةسيفن ةظع

 هل تمدق ىهلإلا سادقلا دعبو .ميوقلا نيدلا بادهأب كسمتلل بعشلا اعدو

Gall By aܟ  US SUفيح  ae) gS Gam they 

 دشتحملا بعشلا عماسم ىلع أرقي نأ هب gal امم انديس سفن يف ليمج عقو
ee 0:7 we Vs7 0  |“ 

١945 OLIV 

 رام ديهشلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مظعملا انديس ةسادق لفتحا

 ديهشلا سيدقلا لئاضف دّدع ءدشتحملا بعشلا ىلع ةظع ىقلأو ؛همادوحا

 جهنلاو ميوقلا نيدلا ىرعب كسمتلا ىلع بعشلا ثحو ءاثورم رام هفيفرو

 .حلاصلا فلخلا لاونم ىلع ܀ 1 .٠

 ١ ناريزح ١945

 ىف ةرهاطلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مظعملا انديس ةسادق لفتحا

 ريتك داصحلا " :ىبهذلا ةيالاب اهحتتفا ةغيلب ةسيفن ةظع ىفلأو ,ةعلقلا ةلحم
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 ةرايزلا تمادو يكلملا طالبلا يف كلذو قارعلا شرع ىلع ومسلا بحاص
 .ةعاس عبر

 Vato رد

 ىقلأو دادغبب ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب انديس ةطبغ لفتحا

 ىلع مهتحو نمؤملا بعشلا ىلع ) ناسنإلا ايحي هدحو زبخلاب سيل ) ةملك

 ملل تانمؤملاو نونمؤملا دفاوت سادفلا ܥܫܢ ܕ ءاهعيسوتل مهتسينكل عربتلا

 .ليتوألا ىلإ انعجر كلذ دعبو .هتسادق نيمي
Sus)نييرونالا ةيزعتل سويسانتا رام ةدايس ةيعمب  gs34  

 .رابلم يف سواثميط رام مهنارطم
 ١9485 رايأ ٠

 ليتوأ كريرطبلا انديس ةطبغ رداغ cline ةنماثلا ةعاسلا يف

 .؛يدادغبلا بعشلا ءانبأو نييمسرلا لاجرلا نم ܫ ܪܙ ܕ " سالاب تنجيرب '

ul 17:١ 4 £ ܘ  

 ةطبغ لصو راهنلا اذه حابص نم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف

 حايزب ةسينكلا دصقو .ةغلاب ةوافحب اهيف لبقتساو لصوملا ةطحم انديس

 يتلا قارعلا ةموكحل اعدو مالسلاب هلوصو ىلع ركشلا ةملك ىقلأو بيهم

 .لصوملاو دادغب يف هب تفتحا

 945١ه رايأ 4



 \ 4 £ ܘ

 ) رايأ ١945

 هتيعمبو ةيكاطنأ كريرطب لوألا مارفأ سويطانغا رام ةطبغلا بحاص

 سويتاطسوا ܡ ܕ رامو سويسانتأ ܝܣ ܒܝܐ ةداسسلا

lig ae giجك لا طن بكا  PPT 

 هأنه نأ دعبو .ةصاخ ةروصب ةيقارعلا ةموكحلا ركشو ؛ةيروسلا ةموكحلاو

 ذخأ ةسينكلا ناويد يف كلذو نييمسرلا لاجرلا نم ضعب مهنيبو نوئنهملا

 هل اصاخ احانج ةيقارعلا ةموكحلا هل تصصخ ثيح تنجير ليتوأ ىلا

 .هتيعمب نملو
 ١945 رايأ ١٠١

 مظعملا انديس ةطبغ هجوت مويلا اذه حابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف

 .بعشلا هوجو نم ريثكو ةدايسلا باحصأ هبحصو ةيكلملا روبقلا ىلإ
 ةملك ىقلأو يزاغ كلملا هنباو لصيف كلملا يربق ىلع ليلاكألا عضوو

lial Guilt 
١5945 Li ( 

 يلاعملا باحصأ نم OF رضضعبل ةرايزلا | نديس dbase در مويلا اذه يف

 نع عطفني مل نيرئازلا ليس ل امك ؛نادلكلا نارطم ةدايسو ءارزولا

 .ادبأ هتطبغ
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 نيرئازلا نينمؤملا دحأ دنع روطفلا ماعط لوانتل انعلطو «نيسيدقلا تيب

 .ةينارطملا راد ىلا تعجر هدعبو .كانه

 ١945 رايأ ١

 سقايرق سويثاطسوا oles انحوي سيميلقا رام ةداسلا ةيعمب تبهذ

 ةرايزلا هذه نم ادج تررسف .رونلا دبع دحألا دبع روتكدلا ةرايزل
 .هتمأل صلخم هيزن همالك يف حيرص ةريبك ةيصخش هنأ هتفرعو

 ܠ راز 0 ةعاسلا يف

diguse fiathaadh hoaدرف و  

 مهل لسرأو cadelitals مهفطاوع ركش ةبيط ةينايرس ةملكب هتطبغ هيلع

 ١4 رايأ ١945

 كلذو دادغبب قارعلا ةموكح ةوعد كريرطبلا انديس ةطبغ مويلا ىبل

 ءاعبرألا lad هجوتي نأ ىلع مزعو ؛لصوملا فرصتم نواعم ةطساوب
 .صاوقلاو ريتركسلاو ةثالثلا ةنراطملا ةداسلا هتيعمبو راطقلاب ءاسم

to948١ه رايأ  

ahdܒ 00 ءاسملا ال مالا  

 يف راطقلا بكرو نيعدوملا نم ܢ روهمج دشتحا ثيح ؛ةطحملا لصوت



 \ 4 £ ܘ

 نمو تاقبطلا عيمج نم نيئنهملا دوفو لبقتسا ثيح ينارطملا ناويدلا
 .للملا عيمج

 يوارقع بوقعي ةيزعتل سويثاطسوا رام ةيعمب تبهذ ءاسملا دنع
 :نيرخآ نيتيب ىلإ Leal انيهذو aun «راذ ىف

 ١945 رايأ 5

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب مويلا كريرطبلا انديس ةسادق لفتحا

 ىقلأو ريهامجلاب ةصاغ اهعسو ىلع ةسينكلا تناكو ةعلقلا يف ةرهاطلا

١445 OLIV 

 ماعلا مالسلاب ةنلعم سئانكلا سارجأ تقد ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف

 .ناملألا ميلستب مت يذلا رصنلا مويبو

 ١945 رايأ ^

yalيهلإلا سادقلاب سيميلقا نارطملا ةدايس لفتحا ماس يكريرطب  
 يذلا Gaye ةطبغ اهسأر ءافلحلل رصنلاو مالسلاب هلل ركشلا ةالص تميقأو
 شرع ىلع يصولاو دهعلا يلولو ءافلحلل اهيف اعد ةسيفن ةظع ىقلأ
 .قارعلا

 )  gelܘ £ 4 ١

 cue galls ةيجراخلا ةرهاطلا ةسينك يف يهلإلا سادفلاب تلفتحا

 تيقلأو .مويلا o Lind انلفتحا 3 Lea pp رام ديهشلا ديع ةبسانمب كلدو

 يف تشمشتلا تلمع سادفلا دعبو .هسفن ديعلاو مويلا قفاوت ةريصق ةظع

\ V 
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 نأ دعب deco gall ةظحم ىلإ انلضو اهحابص ةسداسلا ةعاسلا ىف
 نم ةطحملا يف ةحارلا نم اطسق انديس ذخأ .ةعاس /714/ راطقلا يف انثكم

 ىلإ هتسادق بكوم يشمو مهفوفص بعشلا بتر نأ ىلإ لبقتسملا بعشلا
 رتم ةئام دعب ىلعو ؛نيسمخلا نع ديزت تارايس هعمو اموت رام ةسينك
 ء«ريفغلا بعشلاو ةسمامشلاو سوسقلا همامأو ةيربحلا ةلحلا هتسادق ىدترا

 هب ةبحرم هتطبغ ىلع دورولا رثنتو درغزت قيرطلا ىلع ءاسنلا تناكو
 نم ةفصاع نيب عساولا ةينارطملا راد old ىلإ هتطبغ لصوف .هايإ ةييحمو
 لفتحا ةعبارلا ةعاسلا يفو .نيلبقتسملا ىلع ركش ةملك ىقلأو «قيفصتلا

 Vis Fail AUB تناك ليستتلا 97

12657 (7 

 ةسينك يف بيلصلا ةدجسو رهظلا ةالصب مويلا انديس ةطبغ لفتحا

 يف اضيأ انديس ةطبغ لفتحا ةثلاثلا ةعاسلا يفو .ةغيلب ةظع ىقلأو ةرهاطلا

 يتلا نم غلبأ ادج ةغيلب ةظع كلذك ىقلأو نفدلا ةلفحب اموت رام ةسينك

 ١945 رايأ £

 رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا ىف ًءاسم ةمايقلا سادقب مويلا انأ تلفتحا
 .لصوملاب اموت رام ةسينك يف

 ١ 4 £ ܘ jul ܘ

 ميظعلا ةمايقلا ديعب اموت رام ةسينك يف مويلا انديس dhe لفتحا
 ىلإ حايزب ذخأ ةالصلا دعبو .مهكرابو ةفاك Aba ءانبأو نيلفتحملا أنهو



 \) 4 £ ܘ

 فينت تارايسب رتموليك ٠١ و VO دعب نعو نولبفتسملا بلح نم رتموليك
 طع 050; ܒ: ¬© 3:4 |” ܬ: ܒ ع

 نيب هتطبغ لخدف ءاميظع نييبلحلاب هتطبغو هتطبغب نييبلحلا رورسو ةغلاب

eo gl Gy ae 59ܗ ):2) = Seatكيج ريكا ىلإ لير  

 .مهركشو ةيسكذوثرألا فئاوطلا ءاسؤرو نيلبقتسملا كراب
 ¥ ناسين ١945

 يهلإلا سادقلاب بلحب مارفأ رام ةسينك يف انديس ةسادق لفتحا

 تذخأ كانهو ميظع حايزب ناويدلا ىلإ علطو ةغيلب ةسيفن ةظع ىقلأو
 .هتطبغ ىلع مالسلل دفاوتت ةعامجلا

 ةصاغ ةسينكلا تناكو ؛ةريهنلا ةالصب هتطبغ لفتحا ءاسملا دنعو

 .سوفنلا يف عقو اهل ناك ةسيفن ةظع ىقلأ كلذكو نينمؤملاب
 \ 4 £ ناسين ¥ 4

 بلح نم راطقلا انبكر مويلا اذه حابص نم ةعباسلا ةعاسلا يف

 انديس ةطبغ لبقتسا كانهو نيعلا سأر ىلإ انلصوف ee gall ىلإ نيهجوتم

 ةيسابردلا يف اذكهو ءابيلص بهارلا بألا مهسأر ىلعو نيعلا سأر يلاهأ
 يف اذكهو ءرثكأ سمحتم بعشلا ناكو ءبوقعي بهارلا بألا gal ܕ نلغو

Cage Laliىف انلضو  Relaܣ 5  y OLY105 `  

 اذكهو .فاشكلاو ةنهكلا مهسأر ىلعو بعشلا نم ىصحي ¥ روهمج

 .هوجولا نم ضعبو اماحم ردنكسا ماقمئاقلا كجوك لت يف انلبقتسا
 ' رايأ ١945
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 هتيقرب دكأو هءايتسا رهظأف «هتيشاحو انديس (رفس زاوج) طروباسب

 .باوجلا ةعرس بلطو ىرخأ ةيقربب هتلاسرو

 ١945 ناسين ) ¥

 تلصوو بلح سيرتموتوأ تبكر عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا يف
 .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةيكريرطبلل صمح

 ةسماخلا ةعاسلا يف كريرطبلا انديس ةطبغ ظفاحملا ةفوطع راز
 يل فته ليلقب هدعبو .فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف انرداغو ,فصنلاو

 قارعلا ةيجراخ ةرازو باوج نأ ينملعأو بلح نم سايلا يروخلا بألا

 .ريشأتلا باجيإب ءاج

 \ 4 £ © ناسين 8

 نم ةعاس ةرايزلا تمادو ةمارك ميركلا دبع نامجرتلا امهعمو راشتسملاو

 .ةسماخلا ىتح ةعبارلا

 ١945 ناسين "؟

 هيجولا ةليلجلا ةيكريرطبلا ىلإ فرش اليل ةرشاعلا ةعاسلا يف

 .مظعملا انديس Abe لابفتسال ةرايس هعمو رازاع بيليف اجاوخلا رويغلا
 ١9485 ناسين ¥ ¥

 بلح ىلإ نيهجوتم ةليلجلا ةيكريرطبلا انرداغ ةرشاعلا ةعاسلا يف

 ةرايسلا يفو ءسجرج صاوقلاو يدنفأ بيليف هعمو ةرايس ةطبغ بكرف

 نيثالث دعب ىلع انلبقتسا دقو بلح ىلإ انلصوف ءضارغألا يعمو انأ ةيناثلا

١ £ 
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 ܝ̈ܢܼܢܬ ܪ ܪ «ةيحيسملا ةيبرغلا فئاوطلا ىلع ريبكلا ديعلا مويلا اذه يف

 .تويب ةعضب ةدياعم ىلإ يكريرطبلا بئانلا ةرضح ةقفرب رهظلا دعب

 ١9485 ناسين ١

 لبحلاب ليئاربج كالملا نم ميرم el piel ةراشب ديع ناك هيف

 .يهلإلا سادقلاب انديس ةطبغ لفتحاو ܨܠܡܐ
 ١9145 ناسين ¥

 ىلإ رزاع يروخلا بألاو انأ تهجوت ةثلاثلا ةعاسلا رهظلا دعب هيف
 .فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف انعجرو jy pad مورك يف ةهزن

 ىلإ ينبلطي بلح يف ومدا جروج نم نوفلت ينءاج ليللا يفو

 تذخأو باهذلاب يل mad .يمع ةنبا نساحم ةبطخ ىلع هتدعاسمل بلح
 .ادغ هللا ءاشنا سيرتموتوألا يف باهذلل دادعتسالاب

so١945 ناسين  

 يف تيلصو ܘ اذلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف انلصوف .ءسيرتموتوألابو

 يف لوادتن انذخأو يمع تيب دنع ىلإ تبهذ ةحارلا ذخأ دعبو «ةسينكلا

 .ومدا جروج ىلإ نساحم هبطخ ةيضق لوح ثيدحلا
  5ناسيل ١945

  Lealذو ةيطخلا 9 لوح. لواذكت انذخأ رزابهنلا اذنه ىف 0

١ 

 ريشأت نع قارعلا ةيجراخ ةرازو باوج ريخأت صوصخب هتداعس



 ܘ ١54

 يسنرفالا بودنملا ةداعس راز رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف

 ثحابم اهيف اثحابت تقولا نم نيتعاس ةرايزلا هذه تذخأو انديس ةطبغ

fai ¥4 £  | 

 ظفاحم ةفوطع راز رهظلا دعب فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يف

 مجن روتكدلا (dis} Sus راهنلا اذه نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يفو

 ةرطقو ماشرب اجالع يناطعأو اقيقد اصحف يترجنح صحفف يدنجلا نيدلا

 ةريل نيثالث ةرجأ تعفدو AL Sl ةعشألا ىلع يردص روصو فنألل

0 
 ١9485 راذآ ٠

 انديس ةيعمب تبهذ رهظلا دعب فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىف

 .هعاس دعب ةيكريرطبلا ىلإ انعجرو ؛ةنيدملا جراخ ةهزن يف كريرطبلا
Vv94١ه راذآ  

 انديس ةطبغ لفتحاف .«نافلملا مارفأ رام سيدفلا ديع عقو هيف

 هتئنهتل نوئنهملا علط امك لفاح حايزب هناويد ىلإ علطو يهلإلا سادقلاب

 ىرقلا ةنهكو سكذوثرألا مورلل ردنكسا نارطملا ةدايس :مهتمدقم يفو

 كب يضيفو يساتألا كب مشاهو ظفاحملا ةفوطعو بعشلا نم مسقو

 .يساتألا

jal vt54١ه  



| 4 £ © _ 

 هيعوشخ ةلفحلا تناكو اهتنهك عم لديزو ةزوريفو صمح نم نينمؤملاب

 .ادج ةبيهمو

 سارح ءاقبا نأشب هتسمتلاو ظفاحملا ةفوطع ةرايزل تبهذ هيفو

 احلاصو ابسانم هاري ام وهو قفوأ كلذ GY ددجب مهرييغت مدعو لديز

 ܒܨ ظفاحملا يندعوف «لديز ةلاحل

 ١98485 راذا £

 ةسينك يف هتيب ىلإ ادئاع انحوي سيميلقا نارطملا ةدايس انرذاغ هيف

 ىلإ ابهاذ سلوب بهارلا دلاو مانهب نوقايدفألا بلح ىلإ هعم ناكو ܠܥ
 تعجر سيرتموتوألا رفس دعبو «ةطحملا ىلإ هتدايس عادول تبهذف «قارعلا

 | .ةيكريرطبلا ىلإ دعسأ صاوفلا عم
 ةرايزل هتيعمب انأو بهذ احابص ىأ ةيكريرطبلا انديس ةرداغم لبق

 aa روكذملا نارطملا ةدايس اذكهو ءسكذوثرألا مورلا نارطم ةدايس

 .هليلجلا هيكريرطبلا راد يف سيميلقا رامل ةرايزلا
 ١945 راذا ܘ

 هل تنيبو يساتألا كب مشاه ةماخف ةرايزل تبهذ رهظلا لبق هيف
ears cetوج هل ةيوكحلا ` مدخل انريدي  Cee OWقا 5  

 عنتقاف انديس ةطبغل اهتضرع ةعنقم ةيفاو تاحاضيإب هتماخف يبلق بّيطف
 .ةيكريرطبلا ىلإ تعجر ةعاس نم رثكأ هتماخف دنع تثكم نأ دعبو ءاهب

 ١545 راذا 5



 \ 4 £ ܘ

 945١ه طابش *

 كريرطبلا ةطبغ سولج ديعب ةليلجلا ةيكريرطبلا تلفتحا هيف
 ىركذل يسرطبلا يسركلا ىلع لوألا مارفأ سويطانغا رام يكاطنألا

 ةسينكلا كرابو يهلإلا سادقلاب هتطبغ لفتحا دقو .ةرشع ةشلاثلا ةنسلا

 .اهروهمج ةفاكو اهسوريلكاو اهرابحأ ةبطاق

 ١١ طابش ه١94

 سيميلقا رام ةدايس سآدق راهنلا اذه يف .لكيهلل حيسملا لوخد ديع

 نع مغرلاب هتوصو ةبذع ةليمج هناحلأو اعيدب هسادق ناكو gale) انحوي

 .ايجش نيعبسلا نع ديزي يذلا هرمعو هتخوخيش
 ) 4 £ ܘ طابش ١ه

 ةسينك يف يهلإلا سادقلاب يكاطنألا كريرطبلا ةطبغ لفتحا

 ةموحرملا هتدلاول ]ܢܩ لمعو دامعلل ةحسم سّدقو صمحب ءارذعلا

 | .اهتافو ىلع ةنس رورم ةبسانمب ܨ gill دبع ناسوس

 .هترايزب ادج تررسو يقج يدنفأ دارم ةليلجلا ةيكريرطبلا راز
 ) 4 £ ܘ طابش )

 مارفأ سويطانغا رام يكاطنألا كريرطبلا انديس ةطبغ لفتحا

 يهلإلا نوريملا سّدقو صمحب ءارذعلا ةسينك يف يهلإلا سادقلاب لوألا

 ةصاغ ةسينكلا تناكو ܨܥ ܐܢܫ انحوي سيميلقا رام ةدايس هعم ناكو

٠ ١ 



 ) 4 £ ܘ

 .ابيرقت نيتعاس
 ١ 4 4 ܘ يناثلا نوناك ¥ ܪ

 رام ةدايس ةهيعمب ܠܕ 64.14 ةرشاعلا 2:81. يف راهنلا اذه يف

 كانهو «كيلوثاكلا نايرسلل ينابر نارطملا ةرايزل يجابع انحوي سيميلقا

 يف ةينبملا ةديدجلا مهتسينك انرز اهماتخ يف ابيرقت نيتعاس ةرايزلا تلاط
 .ةمخفو ةريبك ةسينك لافي قحلاو يهو سدقلا حورلا مسا ىلع صمح

 ١945 ىناثلا نوتناك 9

 نمألا يف يدنفأ ربسا ديسلا دنع ىلإ يارسلل تبهذ راهنلا اذه يف

 رفسلل هتيشاحو هتطبغل رفس زاوج ىلع لوصحلا هيفيك نع لاؤسلل ماعلا
 ظفاحملا بلط «ظفاحملا ةداعسب راشتساو مزاللا يل لاق امدعبف ؛قارعلا ىلإ

 ةعاسلا يف ةيكرطبلا ىلإ يدنفأ ربسا هعمو هتداعس فرشت هتطبغ ةرايزب
 .ةعاس بيرقت ةرايزلا هذه تلاطو ء.راهنلا اذه نم ةسماخلا

bus 94١ه ١ 

 > افرق راينا هي عام نب تيس ede ف

 نادنموقلاو يبلحلا داؤف ديسلا صمح ظفاحم ةفوطع ةليلجلا هيكريرطبلا

 ܢܒ ܘܒ ةيدلب سيئر يساتألا كب يضيفو يسنرفالا بودنملا رازيسيد

 ىفطصم ديسلا ةمكحملا سيئرو ةيروهمجلا بئان يدنجلا كب سرونو

 نامجرت ةمارك يركبلا دبعو صمح كرد ةيرس دئاق كب داؤفو ينايجرلا

 ينايرس ىسيعو يروخلا سويناطنا :مهو انتعامج نم ةثالثو بودنملا

 ليشيمو صمح قطنتسم :امهو نانتا بيغتو ءيروخلا سايلا سجرجو



 ܘ £ 4 ١

 نع اريرقت ܀ܐܠܟܧ | ܕ كريرطبلا انديس ةطبغ دنع ىلا ةياغلا هذهل فرشت دقو

 ١545 يىناثلا نوناك '5

 رام ةدابس sey سادفلاب لفتحاو يهلإلا ساطغلا ديع ناك هيف

 .ةيكريرطبلا فيض يجابع انحوي سيميلقا
 انديس ةطبغ يل حمس ديجملا ديعلا اذه نم ارابتعاو راهنلا اذه يف

 مجن بيبطلا ريرقت يف ءاج ام ىلع ءانب محللا لكأب يكاطنألا كريرطبلا
 .ككشتأ نأ نودب تلكأف محللا USI ةرورضب يدنجلا نيدلا

 945١ه ىناثلا نوناك 14

 ةريثك تارهاظم تراص هدعبو هيفو رثكأ وأ نيمويب مويلا اذه لبق

 مههباش امو ةدلبلا رغاصأو اهتابلاطو سرادملا بالط اهب ماق ةيملس

 نم شيجلا مالتساب ةيروسلا ةموكحلا نيديؤم شيجلا نيبلاط نيخراص
 0395 il ةهرتحلا

 ١5945 يناثلا نوناك ¥ £

 يف يسنرفالا بودنملا ةداعس فرش امامت ةسماخلا ةعاسلا يف

 .ةلماك ةعاس ةرايزلا هذه تلاطو كريرطبلا انديس ةطبغ ةرايزل صمح

 (gill) ١545 نوناك 5

 ܢܦ ܝܚ ܟܢ سليفويت رام ةدايس راز راهنلا اذه نم ةرشاعلا ةعاسلا ىف

 ةرايزلا هذه تلاطو ؛كريرطبلا انديس ةطبغ كيلوثاكلا نايرسلل ينابر



 ܘ £ |١

 دفا ܕܰ مهدعبو هتطبغ sila سوسقلاو ةنراوخلا علط ةالصلا ܠܫܢ ܕ

dlܝ كلاب  Sy te a133 اذه  :< 
 ١5145 يناثلا نوناك ¥

 لفتحاو !rua» ديع موي يناث وهو ءارذعلا ةئنهت ue ناك هيف

Gladصمح يف يكريرطبلا بئانلا سيكرس رزاع يروخلا يهلإلا  
 كاسر

A١؛ه يناثلا نوناك  

 يكريرطبلا ريتركسلا اماحم يدنفأ ردنكسا رداغ راهنلا اذه يف

 (كيريد) ةلجدلا ةيماقممئاقب قاحتلالل كيريد ىلإ اهجوتم ةليلجلا ةيكريرطبلا
 ناويدلا يف هناكم انأ تذخأو يمسر موسرمب ةنس ةدمل هيلإ تدهع يتلا

 .يكريرطبلا

 ١5945 يناثلا نوناك ) ܙ

 يهلإلا سادقلاب لفتحا «ةيقرشلا ةنسلا سأر وه يذلا مويلا اذه يف

 ةديدجلا ةنسلا نع بعشلا يف بطخو يكاطنألا كريرطبلا ةطبغلا بحاص

 ةديدجلا ةنسلاب مهأنهو بعشلا اضيأ كرابو بيهم حايزب ذخأ سادقلا دعبو

 ذئدعبو يلتوق لآ كب يركش اهسأر ىلع يتلا ةيروسلا ةموكحللو مهل ايعاد

 . هتيب ىلإ لك فرصناو هتدياعم ىلإ عيمجلا علط
 ١5145 يناثلا نوناك 4

 ينصحفف يدنجلا نيدلا مجن بيبطلا دنع ىلإ Curd مويلا اذه يف 1

 ءاهلكأ ةرورضبو ةيذغملا لكآملاب يناصوأو يترجنح ةصاخ ةروصبو اديج

Vv 



 ܘ £ ١

 تعجر ءاسملا دنعو .لاحوألاو راطمألا يف مويلا كلذ انبذعت دقو

 مهيلع ملسأل يمع تيب ىلإ اروف تبهذو بلح ةسينك ىلإ ةيبرعلا يف

 .ةسينكلا يف تب تعجرو ؛مهتحص نع نئمطأو

 94١ه لوألا نوناك £

 بلح يف يدوجو ةبسانمبو نييبرغلا دنع داليملا ديع ناك هيف

 ءاسؤر ةدياعمل سايلا يروخلا بألاو سيميلقا نارطملا ةدايس ةقفرب تبهذ

 .كيلوثاكلا هوجو ضعبو فئاوطلا
 94١ه لوألا نوناك ¥ ܘ

 .بلحب مارفأ رام ةسينك يف يهلإلا سادقلاب تلفتحا

VV945١ه لوألا نوناك  

 ةئامتس 4 ܀ ܀ صمح عرف يروسلا كلنبلا يف تعدوأ راهنلا اذه يف

 رشع ةعبسو ةدحاوو ةريل Atlas © ܀ ) , ١١ اضيأ يل ناكو ؛ةيروس ةريل

 رشع ةعبسو ةدحاوو ةيروس ةريل ةئامو فلأ عومجملا راصف .ايروس اشرق

 .ةجاحلل كنبلا اذه يف ةعودوم ايروس اشرق
 545١ه يناثلا نوناك ¥

 كريرطبلا ةطبغ ةيهلإلا ةحيبذلا مدقف ديجملا داليملا ديع ناك هيف

«SULاهرسأب ةسينكلا هتطبغ كرابف «نينمؤملاب ةصاغ ةسينكلا تناكو  

 ܒܥ ةعابج ىلع هبلق ilies lle jes ةسيئك ةيصاخيو



 1 4 ܘ

 ىلإ راطقلا انب راسو نيعلا سأر انكرت ًءاسم ةنماثلا ةعاسلا يف

 يف ميلأ باذع دعب اهانلصوف ليللا فصن دعب ةثلاثلا ةعاسلا يف بلح

 .ةسينكلا يف تلزنو دحألا ليل نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

VY94١ه لوألا نوناك  

 نم ىلستن انكو هيف انللم دقو راطقلا يف هانيضق هلماكب راهنلا اذه

 مهتيأر يذلا نيينيدراملا اميسالو ءباكرلا عم ةبيط ثيداحأب رخآل تقو

 نيدلا ناير قيفشو يلسدوق حيسملا دبعو يسوس انح يسدقم :مهو

 ةيكرت رياكسو حافت ينوفاضأو بيبزو قيتسبو يدوقع ينومعطأ
5007 

 ) 4 £ © لوألا نوناك ¥

 سايلا يروخلا بألا ينم بلط بلح ةسينك يف تحبص امدنع
 لفتحا كانهو تبهذف gh pall) يح) تاكاربلا ىلإ ܘܫܘ بهذأل يزاليش

 يكريرطبلا قدزلا عمجب ىصواو sill مهتسينك يف يهلإلا سادقلاب وه

 سفقلا بألاو انأ تذخأو Aa gan ةريل VO ب مهتسينكل تعربت سادقلا دعبو
gal Gully Gyeلوجت  Laudتويبلا نم  Gyubeleضنا سك ريرطبلا ىذزلا  

 .هيروس byl £ ) © غلب
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 ١" بأ * £ 4 |

 انرشاب ةرشاعلا ةعاسلا ىلإ ءاسملا اذه نم ةسماخلا ةعاسلا يف
 دارم :ةداسلا تاوصألا ةيرثكأب زافف ماشلا ةسينكل يلملا سلجملا باخنتا

 وحد ميلس  رونلا دبع ميلس  رمسا حيسملا دبع  يكلدبع .pale يفج

 ̄ موزخ انح - ܠܝܢ ودبع - يجرونت دوواد - يرامعم ناميلس  دعسا يكلم

 ءوده لكب هلل دمحلاو باختنالا مت دقو .يجمامح بوفعي  دادح ىسيع

 الا مهنم تأي مل نوسمخو ةسمخو dis مهددع CASE نويخاتلا Lad «نوكسو

 .اذه مهبجاو نع مهترخأ لاغشأل ءيجملا نع اوفلخت ةيقبلاو نونامثو ةثالث

 ) 4 £ * لوليأ ) ¥

 ةرايس انبكر راهنلا اذه رهظ دعب نم فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يف

 رصم نم عجارلا يروسلا دفولا انلبقتسا ثيح ةزملا راطم ىلإ نيهجوتم

 ريزوو يرباجلا كب هللا دعس ءارزولا سيئر نم فلؤملا دفولا كلذ

 .ادج ارهاب لابقتسالا ناكو .مهريغو كب مدرم كب ليمج ةيجراخلا
 Vater يناثلا نيرشت £



1:3 ± ¥ 

 بوبحملا انكريرطب ةطبغ ةين ىلع ةيهلإلا ةحيبذلا انمقأ هيف

 هايإ مسيوم يك تاب افا يضفلا هليبوي ةبسانمب

 ١ 4 ¿ ܙ ناريزح#

 سيئر ةئنهتل سيئنوايا رام ةيشربألا نارطم ةدايس ةيعمب تبهذ هيف

 .يلتوفلا كب يركش ةماخف ديدجلا ةيروهمجلا
( 4 £ * Ol | ¥ 

 هئنهتل يارسلا ىلإ انحوي سينوايا رام ةدايس هيعمب تبهذ هيف

 .هئارزوو يرباجلا كب هللا دعس ةلود ءارزولا سيئر
 .سكذوثرألا نمرألا نارطم ةدايس (Ly انتدوع يفو

 #١914 با ¥ ܘ

 سايلا يتيعمبو ناروح ىلإ تهجوت رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف
 تدقتفاو agin تلوجت امدعبو ءكانه بعشلا داقتفال ونوناح ىسوم نب

 ةعمجلا موي يأ مايأ ةينامث رورم دعب قشمد ىلإ تعجر كانه انتعامج

 .ليللا فصن دنع 557١/لوليأ/"

ol ¥4 { *  | 

 اهلاجرو دوس اهراجح نإ) :اهنع لاقي مومعلا هجوب ناروح نإ
 لك عقو ناكل رهظت يتلا سمشلاو يقنلا ءاوهلا الول هنأ لاقي قحلاو (دورق

 يهو .برشلل حلصي يذلا ءاملا نادقفو خاسوألا ةرثكل ضرم اهيلاهأ



 \ 4 ¿ ܙ

 ددع يرصم | رعسلا

 ١ 2 يجورسلا بوفعي رام رمايم ܝ
 ١ ةعبسلا رارسألا 4

 ܙ نينمؤملا ءازع ) ܪ

 1 ءامسلا قيرط ) ¥

VY١ فسر ةايح  

 اشرق 50١0 يرصملا هينجلا رعسب يروس ىلإ اهليوحت = ) ) )
Clow ¥ ¥ * £ ¶ ( 

 :اهصن كاهو ؛هتطبغل ةيقرب ماشلا ةسينك تقربأ يكاطنألا كريرطبلا

 اديعس سلاجلا لوألا مارفأ سويطانغا رام مظعألا ربحلا ةسادق  صمح

 يلملا اهسلجمب ىلوألا مكتسائرب ةروخفلا قشمد ةسينك

 ةيونبلا اهيناهت عفر يف ينتبانأ دق اهدارفأ ةفاكو اهناجلو اهتايعمجبو
 نأ ىلوملا ةلئاس يفقسألا يضفلا مكليبوي يف مكتسادق باتعأل ةقداصلا

 ديجمتب ءافتحالل اهلهؤيو يساملألاف يبهذلا نيليبويلاب لافتحالل مكلهؤي
 .نيديعلا نيذه

 مانهب سجرج بهارلا مكدلو
 "١94 ناريزح ¥
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 رشع ةعبس نم رثكأ لتقو ماشلا يف ةريبك تارهاظم تراص هيف

 تفقزخو هيلدعلا ىلع ريهامجلا تمجهو ءاصخش نيعبرا نم رثكا حرجو

 نم ريثك يف بهنلا راصو .رهنلا يف اهتقلأو هبشأ امو قاروألاو تالجسلا
 مايأ ةرشع ةدم ليثم هل دهعي مل يذلا بارضالا اذه لاطو ءراجتلا تالحم

 زبخلا ءاطعإب ةيضقلا تهتنا نأ ىلإ ءصاخشألا تارشع هيف حرجو لتق

 (...) زبخ كلذكو اشرق £ ܀ رعسبو وليك فصن صخش لكل لوألاك

 arr و نسحتي نا طرشبو شورق ٠١ رعسبو
 ٠ راذآ ”١54

 فصن وهو كلملا رجبأ ديعو سدقملا بيلصلا عافترا ديع عقو هيف

 .موصلا
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 :يتأي ام يهو ليئاخيم سلريك رام



 هذه فشكل انعجش يذلا ىبوطلا يلكلا صاويع لوألا اكز سويطانغا رام

 ܝ Gla ܚ

 ةدهكلا نم خلاص ليج دادعإ ىف ةصاخ انلك نم رثكأ بعتي وهو ةساقمل

 ريخ هيف ام ىلإ ةسينكلا اودوقيو ةرادإلا ةفد اوملستيل نيجوزتملاو نابهرلا

 سويروغيرغ

 VEGA /ليربأ  ناسين/ 5 يف حصفلا سيمخ

 بلداو ةيقذاللاو ةقرلاو بلح ةيشربأ ىلع انارطم انتماسرل نورشعلا ةنسلا يهو

 مانهب سقلا سجرج نارطملا انديس ةافول ةسداسلا ةنسلاو



 اهضرعي ناكو هتايح مايأ رخاوأ ىتحو نارفعزلا ريد هكرت ذنم

 اهيلع ةرظن اوفلي يكل سانلا ىلع
 اذه فرعأ نكأ مل يننأ قدصب لوقأو Al لجر :ةرابعل هريسفت :ثلاثلا

 ادج ترثأت ةقيقح نكلو «ةلاسرلا هذه ىلع يلوصح دعب الإ ريسفتلا

 ينلأسي نأ تينمت اثبعو :لوقي «ةرابعلا هذهل همذق يذلا حرشلاب

 نارطملا ܟ خألا ةماسرب اهحارفأ ةرمغ يف ةيشربألاو بلح يف دحأ

 امو هتلمع ام ةفرعمل يل افلخ ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام
 EM دس ا MARA > ةتكرت
 نيينعم لمحت ةلمجلا هذهو " هللا لجر هنا ' Liz مكريغ

 نسف .هلمعي ام كردي الو يلصيو موصي هنأ وه :لوألا ىنعملا

 نأ الواحم هلمعي ام ًاكردم ًايعاو هتقاط بسحب لمعي هنأ :يناثلا
 .مهتياعر ىلع نمتنا نيذلا نينمؤملاو هللا يضري

 بيليف نارطملا ةدايس لابقتسا يف ةيوبألا هتملك :ىناثلا قحلملاو

 نارطمك يهلإلا سادقلاب هلافتحا ةبسانمب مارفأ رام ةيئاردتاك يف ينوليب

 .ةرم لوأل ةيئاردتاكلا حبذم ىلع يكيلوثاك ينايرس

 انفلس ASS Ley عّتمتيل زيزعلا ئراقلل لاجملا اكرات اذهب يفتكأو
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 نيسيدقلا ءابالا راوجب دولخلا راد يف معني !GY وهو مانهب سقلا سجرج

 لك يف ىفقشنو بعتن نحنو انلجأ نم يلصيو انيف عفشيو راربألا مادخلاو
 انتلاسر نمض AMY ةمدخ رو را ورع ا رسل ارو

 ةمدخو ءالجألا رابحألا انفالسأ ىلإ مضننل برلا انراتخي 3 ىلا ةيتونهكلا

 :تيدلاخلا رايد يف مهعم ىنكسلاب pall رارسألا



 ديرف ديسلا يحورلا انزيزع ىلإ اههجو ةكرب ةلاسر :لوألا قحلملا
 هعضو sill حلاصلا يعارلا وه انأ :باتك همالتسا رثأ ىلع يجرامسب

 ةربعم تناك ةلاسرلا اهب حتتفا يتلا ةيآلاو .ةيشربألا يف هفلخ ةماسر دعب

 يف يتوق نأل يتمعن كيفكت :ةيوعرلا هتمدخ ىلإ انفلس ة ܐ

 هتحرفو هنومضمو باتكلا فلؤم ىلع ءانثلا تاملك دعبف ,نمكت فعضلا

 :ةمهم عيضاوم ةثالث ىلإ قرطتي LS VI يف هفلخ ةيؤرب

 رومألا يف مزاللا نم رثكأ تناك اهنأب اهنع لوقيو هتيطارقميد نع :لوألا

 يف نيلوؤسملا نييناملعلل هحاسفإ عمو ؛ةيميظنتلاو ةيلاملاو ةيرادإلا
 ناك هنأ sg ܒ قيبط  لفعتل اهماو الاجم ةسئئكلا

jaصالخإب هطاشن ىلع طيشنلاو هلمع ىلع هيزنلا لماعلا  

 نأ عطتسي مل هنكلو AGILE عيراشمل ءاخسب عربتملا ميركلاو

 :رومألل هترظن بسحب هنأل اهئامسأب ءامسألا يمسي نأ وأ ْحّبوُي

 ." ةلتاق تسيل انه اياطخلاو ءاضيأ ئطخنو بيصن امك رشب انلك '

 نيتيبهذلا نيتيآلا لالخ نم هل ةأفاكملاو نهاكلا ةمدخ عوضوم :يناثلا

 نمف حبذملا مدخي نم ' و ' اوطعأ اناجم متذخأ اناجم " :نيتلئاقلا

 :يتآلاك اريسفت يطعي ' شيعي حبذملا

 نود اناجم نينمؤملل هتامدخ مدقي نا مداخلا يكيريلكالا ىلع

«Julieمداخلل نمؤت نأ ةسيئكلا ىلع يرحلاب وأ نينمؤملا ىلعو  
 نوكي نأ اضيأ مداخلا ىلع نكلو ءاخس لكب هيلإ جاتحي ام لك

 فرصتي مهريغو نينمؤملل ةنسح ةودق Lettie رمذتم ريغ ًاروكش

 لالخ نمو .ريذبت نودب تالئاعلا نم هيلإ دري ام لكب هللا فوخب

 هقفني امو هيلإ دري ام لك ليجست ىلع صرحي ناك هيرظنلا هذه



 هللا انقفوي نأب ءارقلا Lac yy هللا Jay باتك يف Lit Ihe لك

 دق انكو .عبطلاب اهرشننو سجرج نارطملا انفلس تايموي ܟܶܢ بوَبن يكل

 لكب مويلا نحن اهو .هتايموي نم ةيونس ةصالخ هللا لجر انباتك يف انرتخا
at - ' *7 55 ± 9 اجر  | 

 انفلس تايموي راربألا ةسينكلا تالاجر تايحضتو باعتأو دوهج يرّدقُمو

 تايمويلا لك ىلع لوصحلا نم نكمتن ملو .مانهب سفلا سجرج نارطملا
 انلصح يذلاو .دعافتمو لماع نارطمو نهاكو بهارك هتمدخ تاونس يف

 SUS انتينارطم فيشرأ نمو قشمد يف ةليلجلا ةيكريرطبلا راد نم هيلع
Cysاوين  Cys pall (ensيف يهتنيو ١157 ةنس نم أدبي  VAAY Als 

 تاونسلا لك تالجس انتيؤر مدعل فسأنو :اماع نيتذلثلا ىلع وهو

 Y All ةمهملا ةّيسنكلا ,Glas Vl ةقّيشلا رابخألا مضت نأ عقوتملا نم هنأل

 .ةقباسلا ةيفئاطلا انتالجمو انتارشن يف مويلا ارثأ اهل دجن

ailتايمويلا يف تدرو ام بسحب ةغللا ىلع ظفاحن نأ انلواح ». 

 يتلا ءامسألا رشن نم نكمتن مل كلذكو .ةمهملا ريغ رابخألا ضعب انفذحو
 يهو ةليوطلا ةيوعرلا هتمدخ ءانثتأ سجرج نارطملا انديس ىلإ ܝܢܘ ܐܚܐ

 Aa اهنع بتكف وه امأ ةسينكلا يف لوؤسم ܨ يأ عم رركتت ةملؤم تاحفص

 ءانب ادقن ءارقلا نم عمسن نأ انلمأو .مهل نارقغلاو خفصلا alll نم ايلا

 فقوم وأ يأر وأ ةياكح وأ ربخ درجمب هيلع مكحي نأ ال باتكلا تايوتحمل
 .هب طيحت تناك يتلا فورظلا بسحب انفلس هشاع

 نتيشربأ خيرات نم اءزج سجرج نارطملا تايموي ربتعن اننإ
 ًالتما دق ناسنإلا اذه بلق نأب عطاقلا ليلدلا تناك ةيوعرلا هتايحو ؛ثيدحلا

 .نييحورلا هتانبو هئانبألو ةسدقملا هتسينكل ةريبك ةبحم
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 ىلع همأ هدلت مل هل خأ ةباثمب سجرج نارطملا هربتعا يذلا فالع
 امهيسفن ܐܝܢ ܨܠ يتلا ةسدقملا ةسينكلا يه ةيقيقحلا مألا نأ ساسأ

 ةلجم ريدمل ةيباوج هل ةلاسر انرشن اضيأو .ةايحلا ىدم اهتمدخل

 ةينوكسملا ةكرحلل هموهفم اهيف صخل ناميإلا يف ܪ ةدحولا

 Rect igh ةييدكلا ,a ينيب اءزج تحبصأ يتلا ةرصاعملا

 ىلإ سجرج نارطملا همدق يذلا ريرقتلاب مسقلا اذه انمتخو .ةبطاق

 ثلاثلا بوقعي سويطانغا رام كريرطبلا تامحرلا ثلثملا ةسادق

 كريرطبلا هكرت ام مهأ ةقيقد ةروصب هيف فصي (+ ) 4 › )

 سجرج نارطملا لمع oh انلقو Ab phase تافلؤم نم موصرب
 سويطانغا رام كريرطبلا نع اهانزجنأ يتلا ايفارغويلببلا مّمتي

 .نايرسلا دجم :انباتك يف اهانرشنو (+11517) موصرب مارفأ
 ةيصولا ةنامأب ةيكريرطبلا ةلجملا نع انلقن هذه لك ىلإ ةفاضإلاب
 انديس ةسادق اهسأرت يتلا هزينجت ةلفح ربخو هدي طخب اهكرت يتلا
 ةيكاطنأ كريرطب لوألا اكز سويطانغا رام مظعملا كريرطبلا
 هحتتفا دقو ءعئارلا هتسادق uly ܨܢ ܕܟܠܐ يلكلا قرشملا رئاسو

 Seay دقفب ءاركنلا ةبيصملا انتسينكب تلح دقل ءهافسأاو " :هلوقب

 ةيشربأ نارطم مانهب سقلا سجرج سويسينويد رام رابلا هللا
 ." قباسلا بلح

 هانلعج يتلا ° هللا "gay :ةرابع ةصاخ !cl bY اذه اندعسأو

 .ركذلا فنآلا انباتكل اناونع

 اهانملست يتلا لئاسرلا انرشن باتكلا نم ةريخألا تاحفصلا يفو

 يف ةيلوسرلا ةمدخلا ماهم انملست دعب مث ءانتنبهر مايأ هتفاين نم
 .تامحرلا ثلثملل افلخ بلح ةيشربأ



 | كودقي] .١ َّ

 :الوأ

 :نّمضت " هللا لجر " :ناونعب اباتك ١9337 ةنس يف انرشن دق انك

 سجرج سويسينويد رام نارطملا تامحرلا ثلثملا انفلس ةريس
 اهعبط مث هدي طخب اهبتك دق ناك )1 )١535٠0  9V9 مانهب سقلا

 يف اهيلع فاضأو NAVY) ةنس ةبتاكلا ةلآلا ىلع هرس نيمأ

 .ةديدجلا رابخألا ضعب ) ¥4 / طابش / "0

 ركذ ىلع Gb مل هتفاين Gh هللا لجر :باتكل انتمدقم يف انركذو
 يف روضحلا ىلع ةديدشلا هتظفاحم لثم ةلماك ةيوعرلا هتابجاو

 موصلا ةضيرفل هتسراممو ܨܥ ܨ ܨܠܐ dun gill يف هماهسإو ؛ةالصلا

 باب نم كلذو رومألا نم اهريغو ءاهنيناوقو ةسينكلل هتعاطو
aval sill 

 ماع Lis ةصاخ نارفعزلا ريد يف ةينابهرلا نع ةذبن هل انرشن

 عباتن انك موي انم بلط ىلع ءانب اهبتك دق ناكو cay امفا ܀

 مسق ةيسنكلا ةيقرشلا مولعلا يف صصنختلل امور يف انتاسارد

 نع ثحب ةقلح ةباتكل اقيقحتف ءيسنكلا يقرشلا قحلاو خيراتلا

 دهاش نم ارابخأ عمجن نأ اندرأ انتسينك يف ةرصاعملا ةينابهرلا

 نارطملا ناكف ey pall اذه تايادب يف هسفنب هنبهرلا شاع نايع

 يف نيرصاعملا نابهرلا نم ةبخنلا هذه لثمي نم ريخ سجرج
 ليئاربج نابرلا بألا ةافو دعب هل ءاثر ةملك انرشن كلذكو .انتسينك



 وب سوبروغبرغ ܙ ܐܘ ܟ سجرج سوبسبنويد رام



  alll aleوج ...

 تاذلا ناركنو ةيحضقتلل احلاص الاثم تناك
 ةداقو ةريغو صالخإو ةبحمب تمدخو
 اهترارمو اهتوالحب ةليوطلا تاونسلا تشاعو
 حالصو درجتو ءافو ةفقو !Lead نبا بناج ىلإ تفقوو
 ةيسدقملا ةزيزعلا ةمعلا ىلإ

 مانهب سقلا رسجرج سامشلا تنب ةكلم

 نارطملا ةمحرلا ثلثملا اهيخأ نبا تايموي يدهن

 مانهب رسقلا pera yr سوبسيبنوبد رام

 اح نا ىف يه ܢܥ يع "لا
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 ركش ةملك

 ܨ. ܐܟ مانهب سقلا سجرج نارطملا انديس تايموي ىقبت ¥ يكل
 مو ريدم نا نيام اج تجار em 3 ahi دعب قايسنلا

 اومهاسي نأ ءاقدصألا ضعب نم انبلط » .عبطلل اهدادعإو اهقيسنتو اهبيوبتو

 نيروكشم هاندأ مهؤامسأ ةروكذملا ةداسلا لضفتف ءاهتعابط تاقفن يف انعم

 اتتعَجش يتلا يهو ءمهئامسأ مامأ ةروكذملا غلابملا اولسرأو انئادن ةيبلتب

 :تاقفنلا لماك لمحت ىلع

 5 0 يزرجوين  رمسأ نوعمش يروخلا بألا

 $ 0 اديرولف — حيسمع سيروم نابرلا بألا

 5 0 اينروفيلاك  وردب ليئاخيم داؤف ذاتسألا

 $ 1000 ةيبرعلا تارامإلا — وردب ليئاخيم ريمس سدنهملا

 $ 0 يزرجوين  نيديأ نامعن يروخلا بوقعي نوقايدوفألا

 انمدخ لجر هاجت بّيطلا ءافولا اذه ىلع اعيمج مهركشن امنيبف

 مهكرابن ءاهراهدزاو اهمتقتب حرفنو ةسينكلا حبرتل هتايحب ىَحضو ءاعيمج

 مهل ضّوعيو ءمهتايح يف مهقفويو ؛مهظفحي نأ هللا لأسنو مهتالئاعو
 .ةيفاعلاو ةحصلاب

 ar ܡܢܢ ܡܢ يلع ¥



 ܝܬܝܢ ܘܥܡ

 نارطم تايموب

 مبيدقتو دادعإ

 مبيهاأربأ Lis وب رسوبروغبرفع

 بلح تيلوبورتم



 ܝܬܝܝܕܗܥܡ

 نارطم تايموب















Nearly three years were spent assembling and editing this volume, which 

contains the diary of Mar Georgios Dionysios, the former Bishop of Aleppo. 

The diary covers the years 1943-1981 and offers a fascinating look at the 

day-to-day lite of an important figure in the Syrian Orthodox Church over the 

course of nearly 40 years. The bishop’s travels are described, as are his 

interactions with members of other Christian churches and political figures; 

even book acquisitions are detailed. Mar Georgios lived through tumultuous 

years in Middle Eastern history and in the pages of his diary, one also 5 

glimpses at the larger political world swirling around him—whether it be in his 

visit to Jerusalem and the Holy Land in the late summer of 1948 or his 

description of the ruins of Quneitra in 1975. This volume will be of great 

interest not only to members of the Syrian Orthodox Church, but also to any 

one interested in Christian communities in the modern Middle East as well as 

any student of the history of contemporary Syria. 
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